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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١( سورة آل عمران

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى واهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

ن صدرها إلى ثالث وثمانين آيـة  وهي مدنية؛ أل، تفسير سورة آل عمران ": -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفـسير آيـة                ، منها نزلت في وفد نجران    

  ." وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة-إن شاء اهللا تعالى-المباهلة منها 

  :أما بعد، ة والسالم على رسول اهللالحمد هللا والصال، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 هذا القـول    "وهي مدنية؛ ألن صدرها إلى ثالث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران            ": -رحمه اهللا -قوله  ف
  .مدنية القول بأنها ولم أقف على من خالف، نقل عليه بعض أهل العلم اإلجماع

 هذا فيه إشـارة إلـى أن الـسورة         "وثمانين آية ألن صدرها إلى ثالث     ": -رحمه اهللا -لحافظ ابن كثير     ا قولو
  .تعتبر مكية أو مدنية باعتبار صدرها

نهـا  إ: فيقـال نزلت جميعاً بعد الهجـرة   مكية، وإذا : يقال لهاإذا نزلت جميعاً قبل الهجرة     السورة   ال شك أن  و
لكالم فـي كثيـر مـن       ا لكن،  وبعد الهجرة  جعلنا الضابط هو النزول قبل الهجرة      وهذا الكالم فيما إذا      ،مدنية

 مكيـة أو     القول بأنهـا   الضابط في  ف  بمكة والبعض اآلخر في المدينة     تإن بعض آياتها نزل   : السور التي يقال  
 يكـون هـو صـدر        ال قدوأول ما نزل    -أو باعتبار أول ما نزل منها       ،  أكثر اآليات   إما باعتبار نزول   مدنية

هي مكية، وإن كـان صـدرها       : ن صدرها مكياً قيل    فإن كا  ،صدر السورة  في ذلك هو      أو أن العبرة   -السورة
  .، وهو الذي أشار إليه ابن كثير رحمه اهللاهو األقرب واهللا تعالى أعلماألخير هذا هي مدنية، و: يلقمدنياً 

نَزَل علَيك  * لْقَيوماللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي ا       *لما *ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيمِ   { أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    "
ِمن قَبُل هدى لِّلنَّاِس وَأنزَل الْفُرقَـان ِإن الَّـِذين   * الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديِه وَأنزَل التَّوراةَ واِإلنِجيلَ    

  .]سورة آل عمران) ٤-١([ }و انِتقَاٍمكَفَرواْ ِبآياِت اللِّه لَهم عذَاب شَِديد واللّه عِزيز ذُ

: وقوله،  }اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم      { :قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم اهللا األعظم في هاتين اآليتين           

  .عند تفسير آية الكرسي }اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم *لما{

وتقدم أيضاً الكالم علـى  ،  في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته }لما{: لى قوله تعالى  وقد تقدم الكالم ع   
  .في تفسير آية الكرسي، }اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم{: قوله

، ال شك فيه وال ريـب     أي  ،  يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق       }نَزَل علَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ   {: وقوله تعالى 
  ."]سورة النساء) ١٦٦([ }َأنزلَه ِبِعلِْمِه والْمآلِئكَةُ يشْهدون وكَفَى ِباللِّه شَِهيدا{ ،بل هو منزل من عند اهللا

 نزلـه إنـزاالً متلبـساً   : ويمكن أن يقـال ، بالصدق:  بعضهم يقول  }نَزَل علَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ   {: قوله تعالى في  

  . فالمعنى متقارب؛نزله متلبساً بالحق: أو قيل ، بالصدق:قيل وال إشكال سواء ،لحقبا



 ٢

: إشارة إلى أن القرآن نزل منجماً؛ ألنـه قـال          ه أن في   أي ،كلمون فيه على التنجيم   تي والتعبير بالتنزيل العلماء  

  .بهذار بهذا وقد جاء التعبيعلى كل حال و، ]سورة آل عمران) ٧([ }َأنزَل{ بخالف  فهي}نَزَل{

عليهم أفضل  - من السماء على عباد اهللا األنبياء         أي من الكتب المنزلة قبله     }مصدقاً لِّما بين يديهِ   {: وقوله"
ألنه طـابق مـا   ؛ وهو يصدقها، وبشرت في قديم الزمان   ،  فهي تصدقه بما أخبرت به     -الصالة وأتم التسليم  

  ." وإنزال القرآن العظيم عليه-صلى اهللا عليه وسلم-ال محمد من اهللا بإرسأخبرت به وبشرت من الوعد 

ات والحقـائق   من الهدايا لما فيهمصدقأي أن هذا القرآن ، بأوسع معناه }مصدقاً{ : قوله تعالى فسره  أنالحظ  ي
 وكـذلك   -عـز وجـل   - من عند اهللا     اأنه، و  مما لم يقع فيه التحريف     ، يعني عنها -عز وجل -التي أخبر اهللا    

 وإنـزال القـرآن   -صلى اهللا عليه وسلم-بإرسال محمد ر أنه طابق ما أخبرت به من الوعد        لها باعتبا  قاًمصد
  .عليه

     ثَ   { :كما في قوله تعالى    ببعثه أمياً     أي -صلى اهللا عليه وسلم   -ته  ولهذا يذكر في وجه االمتنان بأميعالَِّذي ب وه
ك  يكون بـذل   -صلى اهللا عليه وسلم   - أنه   يذكر، ]سورة الجمعة ) ٢([ } علَيِهم آياِتهِ  ِفي الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو    

 مصدق لها باعتبـار أن       فهو على كل حال  و، هذا أحد األوجه  و، ا جاء من وصفه في الكتب السابقة       لم مصدقاً
وأن تلك الكتب من    ،  عنها -عز وجل - بإقراره والشهادة لتلك الحقائق التي أخبر اهللا         ،فيه تصديق ما جاء فيها    

نـزول   عـن   إضافة إلى أن مجيئه هو تصديق لذلك الخبر الذي كان في تلك الكتب             -تبارك وتعالى -عند اهللا   
  .-صلى اهللا عليه وسلم-القرآن على محمد 

عليهمـا  -بـن مـريم     ا أي على عيـسى      }واِإلنِجيَل{،  أي على موسى بن عمران     }وَأنزَل التَّوراةَ {: وقوله"
  ."-السالم

ها ليـست  إن: وهذه الكلمة إذا قلنا، -صلى اهللا عليه وسلم   - الكتاب المعروف الذي نزل على موسى        والتوراة ه 
رحمهم -والعلماء  ، ا لسنا بحاجة ال إلى تعليل االسم وال إلى تفسيره         ن فمعنى ذلك أن   -وهذا هو الظاهر  - عربية
ه ذلك بأن في التـوراة  ووج، المعاريض: وهيبعضهم جعل ذلك من التورية  ف ، منهم من حاول أن يفسره     -اهللا

 يفهمه من كان من     -عز وجل -مراد اهللا   حة بالمراد ولكن    بمعنى أمور غير مصر   ، اً كثير يئاًمن المعاريض ش  
 بمعنى أوقده وأضاء بـه أو       ،ند الز ىر و :من،  والنور نها بمعنى الضياء  إ: ومنهم من يقول  ، أهل العلم بالكتاب  

باعتبـار أنـه أصـل      ، من النجل وهو األصل   اإلنجيل  : بعضهم يقول و، يقولون في اإلنجيل  وكذلك   ،نحو ذلك 
نجلت الماء بمعنى استخرجته مـن      : تقول، من النجل وهو االستخراج   اإلنجيل  : وبعضهم يقول ، كم والعلوم للح
تنـازع؛ ألنهـم    بمعنى ال  من التناجل وهو  : هم يقول وبعض، وذلك لما حواه من العلوم والحكم والهدايات      ، البئر

بـل  ، ن هذه الكلمات ليست عربية فال حاجة إلى تفسيرها أصالًإ: وإذا قلنا، ل هذا ال دليل عليه    كو، اختلفوا فيه 
األسـماء األعجميـة    كـون   ومـسألة   ، يعني من جهة االشتقاق   ، ال يصح أن تفسر بمثل هذا من كالم العرب        

 عنـد    في أصول الفقـه    األمر موجود كالم على هذا    ال، و اإلجماع وال إشكال في ذلك    موجودة في القرآن هذا ب    

 أنها موجـودة؛    ى متفق عل  األسماء ال، والخالصة أن     مهل يوجد في القرآن شيء أعجمي أ      الكالم على مسألة    
بقـي   و ،ال وجود لها في القـرآن     أنه  على   إلجماعوأما ما يتعلق بالتراكيب فا    ، لغةألنه يعبر بها كما هي بأي       

  : ونحو ذلك،قسورة وإستبرق ومشكاة: مثل، رةن األسماء المنكَّالكالم على غير ذلك م



 ٣

  إســماعيل مــا كــان منــه مثــل

ــار ــه واختي ــان من ــر إن ك   األكث
  

  ويـونس قــد جــاء فــي التنزيــل   

ــ  ــي للمنكَّـ ــشافعي النفـ   روالـ
  

فإذا سـأل   ، ليس في األعالم وليس في التراكيب      ونحوها و  إستبرق: كالمهم ونزاعهم إنما هو في المنكر مثل      ف
قسمة ثالثية والمختلف فيـه هـو       ال:  فالجواب يكون بهذا التفصيل، فيقال     هل يوجد في القرآن أعجمي؟    : ائلس

لون أحياناً  والعلماء يحا ة و عجمي األ بعض األشياء ذلك أنك تجد     و ذكرت هذا للفائدة  إنما  أنا  و، واهللا أعلم ، الوسط
  . أصالًمحل لتفسيرهاا تقرر أن أصلها أعجمي فال  إذلكنو، تفسيرها وبيان اشتقاقها

 وهو الفارق بين الهدى     }وَأنزَل الْفُرقَان {،  أي في زمانهما   }هدى لِّلنَّاسِ {، أي من قبل هذا القرآن     }ِمن قَبلُ {"
  ."والحق والباطل والغي والرشاد، والضالل

وإذا ،  لجمـيعهم هي هـدى ف، ن هذه الكتب خوطب بها جميع الناس      إ: قلنافإذا  ،  في زمانهما  }هدى لِّلنَّاسِ { نعم
" أل "مكن أن تكـون    إذ ي  ،نها مخصوصة في بني إسرائيل فإن ذلك يكون من العام المراد به الخصوص            إ: قلنا

 -صلى اهللا عليه وسلم   -وعلى كل حال ينقل عن عيسى       ،  ة العهدي ت؛ ألن التي للعموم هي المعرفة وليس      ةعهدي

إن صـح   ، ويوجد من النصوص ما يدل على ذلـك       ،  "الضالةإنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل       ": أنه قال 
  . أنه إنما أرسل لبني إسرائيل أي،وسلم من التحريف

"} قَانَل الْفُرَأنزبما يذكره اهللا تعالى من     ،  وهو الفارق بين الهدى والضالل والحق والباطل والغي والرشاد         }و
ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشـد إليـه        ، الحجج والبينات والدالئل الواضحات والبراهين القاطعات     

  ."وينبه عليه من ذلك

ولـيس  ، ما يفصل بين الحق والباطل من الحجج والبينـات أو ، أي ما يفرق بين الحق والباطل  : اعتبر الفرقان 
وهـذا الـذي   ، ما يحصل به الفصل بالحجج والبينـات كل يعني المراد بذلك القرآن وإنما المراد أعم من ذلك      

  .-رحمه اهللا-ه كبير المفسرين ابن جرير الطبري اختار

، ذكر التوراة واإلنجيـل   فهو  ، الكتب السابقة المنزلة عموماً    أي   }وَأنزَل الْفُرقَان {: قولهالمراد ب : وبعضهم يقول 
  . بعد ذلكم الكتبمثم ع

عني تخـصيص الفرقـان      عليه، أ  وهذا ال دليل  ،  الزبور أي }وَأنزَل الْفُرقَان {: هقولالمقصود ب : بعضهم يقول و
  .بالزبور

  تعـالى اهللالكن ، ]سورة الفرقان ) ١([ }تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَان   { : كقوله تعالى  المراد به القرآن  : ومنهم من يقول  

  .فالحاصل أن الفرقان ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل، قد وصف التوراة أيضاً بأنها فرقان

) ٣([ }نَزَل علَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديـهِ        { :قال القرآن ف  والًذكر أ  -عز وجل -اهللا  الخالصة أن   و

هدى لِّلنَّاِس  { ن من قبل القرآ    أي }ِمن قَبلُ * وَأنزَل التَّوراةَ واِإلنِجيلَ  { :ثم قال ،  فهذا هو القرآن   ]سورة آل عمران  
يحصل به  تكراراً فيكون الفرقان بمعنى ما      فمن أجل أن ال يكون ذلك        ]سورة آل عمران  ) ٤-٣([ }رقَانوَأنزَل الْفُ 

هـذا هـو    و،فال يختص بالقرآن وحـده ، وذلك يشمل كل ما يصدق عليه هذا اللفظ   ، الفرق بين الحق والباطل   
  . األقرب واهللا تعالى أعلم

  ." أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل]سورة آل عمران) ٤([ }اِت اللِّهِإن الَِّذين كَفَرواْ ِبآي{ :وقوله تعالى"



 ٤

وإال فإنه في الشرع يصدق على هذا المعنى ويصدق على          ، بمعنى الستر هذا باعتبار أن أصل الكفر في اللغة        
 فـي   اً كثيـر   ال يدققون  - اهللا مرحمه-العلماء  و،  إلى غير ذلك مما يحصل به الكفر       ،غيره كالشك واإلعراض  

 إن الكفر هو فقط الجحود فهنا البد أن يبـين           :ولكن على كل حال إذا ابتلي الناس بمن يقول        اظ،  مثل هذه األلف  
  .المراد

"}  شَِديد ذَابع م{ ، أي يوم القيامة   }لَه ِزيزع اللّهسـورة  ) ٤([ }ذُو انِتقَامٍ { ، أي منيع الجناب عظيم السلطان     }و
  ."ه العظامءايته وخالف رسله الكرام وأنب أي ممن كذب بآيا]آل عمران

واألصل أن ذلك يدل    ،  مضاف  اآليات هنا جمع   ]نسورة آل عمرا  ) ٤([ }ِإن الَِّذين كَفَرواْ ِبآياِت اللّهِ    { : تعالى قوله
 في التـوراة واإلنجيـل      -عز وجل -فهل يختص هذا بآيات اهللا المتلوة من القرآن وما أنزله اهللا            ، على العموم 

 وما  - والسالم عليه الصالة - أن ذلك يشمل هذا ويشمل سائر اآليات كالناقة وعصا موسى            مأ، كتب السابقة وال
  ؟ وما يدل على وحدانية اهللا جل جالله-عليهم الصالة والسالم-من دالئل صدق ما جاء به أنبياؤه إلى ذلك 

 أولى مـا يـدخل   هيت المتلوة وال شك أن اآليا،  لم يخصص شيئاً دون شيء-عز وجل-هللا الجواب هو أن ا 
) ٤([ }ِإن الَِّذين كَفَرواْ ِبآياِت اللّـهِ  {: ثم قال ، القرآن والتوراة واإلنجيل  هذه الكتب التي هي     وذلك أنه ذكر    ، فيه

  .]نسورة آل عمرا

ضاً أيويحصل  ، فإن ذلك يحصل باآليات المتلوة    ، الفرقان هو ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل        : وإذا قلنا 
ما حـصل مـع     ف -عليهم الصالة والسالم  -بما يحصل به الفصل من دالئل القدرة وصدق ما جاء به األنبياء             

ومـا  { : يقول-عز وجل-اهللا ، ووهكذا،  والسحرة ال شك أنه من أعظم اآليات       -صلى اهللا عليه وسلم   -موسى  
        ا اَألوِبه اِت ِإالَّ َأن كَذَّبِسَل ِباآلينَا َأن نُّرنَعةً    مِصربالنَّاقَةَ م ودنَا ثَمآتَيو ا { ،يعني آية مبصرة   }لُونواْ ِبهفَظَلَم{ 

  .واهللا أعلم،  يعني جحدوا بها:]سورة اإلسراء) ٥٩([

كَيفَ يشَاء الَ ِإلَـه   هو الَِّذي يصوركُم ِفي اَألرحاِم      * ِإن اللّه الَ يخْفَى علَيِه شَيء ِفي اَألرِض والَ ِفي السماء          {"
   ِكيمالْح ِزيزالْع وال يخفى عليه   ،  يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات واألرض       ]سورة آل عمران  ) ٦-٥([ }ِإالَّ ه

  .شيء من ذلك

وقبـيح  وحسن ،  أي يخلقكم في األرحام كما يشاء من ذكر وأنثى}هو الَِّذي يصوركُم ِفي اَألرحاِم كَيفَ يشَاء    {
  .وشقي وسعيد

}     ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه وهو المستحق لإللهية وحده ال شريك    ،  أي هو الذي خلق    ]سورة آل عمران  ) ٦([ }الَ ِإلَه
بن مـريم   ابل تصريح بأن عيسى     ، وهذه اآلية فيها تعريض   ، والحكمة واألحكام ، وله العزة التي ال ترام    ، له

ـ ، ئر البشر؛ ألن اهللا صوره في الرحم وخلقه كما يشاء     كما خلق اهللا سا   ، عبد مخلوق   كمـا  اًفكيف يكون إله
يخْلُقُكُم { : من حال إلى حال كما قال تعالى       وقد تقلب في األحشاء وتنقل     -عليهم لعائن اهللا  -زعمته النصارى   

  ."]ة الزمرسور) ٦([ }ِفي بطُوِن ُأمهاِتكُم خَلْقًا ِمن بعِد خَلٍْق ِفي ظُلُماٍت ثَلَاٍث

 : فقال -سبحانه وتعالى - حينما توعد من كفر بآياته أخبر بإحاطته وقدرته على خلقه            -عز وجل -أن اهللا   يعني  

نقلهم من طـور   في هذه اآلية أي    والمقصود بالتصوير ، ]سورة آل عمران  ) ٦([ }هو الَِّذي يصوركُم ِفي اَألرحامِ    {



 ٥

ومن ذلك جعل هذا    ، ى يكتمل هذا الخلق    وما إلى ذلك حت    ،مضغةالم إلى   ثالعلقة  إلى   النطفة    أي من  ،إلى طور 
  .وما يحصل لهم من تفاوت في الخلق،  من تفاوت في األلوانوما يحصل لهم، المخلوق ذكراً أو أنثى

كلها داخلة   -مرضي اهللا تعالى عنه   -وهذه المعاني التي يذكرها بعض السلف       ، والتصوير يأتي بمعنى التشكيل   
يخْلُقُكُم ِفي بطُوِن ُأمهـاِتكُم     { : كقوله ، بهم كما ذكر في اآليات األخرى      -عز وجل -كل ذلك يفعله اهللا     إذ  ، فيه

  .هذا هو التصويرف ]سورة الزمر) ٦([ }خَلْقًا ِمن بعِد خَلٍْق

 يكـون الخـالق بمعنـى    ] الحشرسورة) ٢٤([ }هو اللَّه الْخَاِلقُ الْباِرُئ الْمصور{ :-عز وجل-وحينما يقول اهللا   
والمصور بمعنى الذي أعطى كل مخلوق شكله وصوره بما         ، والبارئ بمعنى الموجد المنشئ من العدم     ، المقدر
حيث إنه بعـد     ،ما يحصل لهم من التخطيط     يدخل في هذا التشكيل   و ،فيكون التصوير بمعنى التشكيل   ، هيليق ب 

 ة نقط والفم نقط    تكون عبارة عن   لعيونفا، رسم الجنين أي أنه ي     الجنين واحد وثمانون يوماً يخطط      يمر على  أن
 ويتشكل بصورة ينتقل معهـا مـن   ، تنفصل هذه األشياء   ثم شيئاً فشيئاً  وهكذا   ،خطوط األيدي واألرجل  تظهر  و

سـورة  ) ٦([ }هو الَِّذي يصوركُم ِفي اَألرحاِم كَيفَ يشَاء      { : قال سبحانه  ،طور إلى طور حتى يكون بهذه الهيئة      

  .]آل عمران

هو الَِّذي َأنزَل علَيك الِْكتَاب ِمنْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب وُأخَر متَشَاِبهاتٌ فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيـغٌ                   {"
ِويِلِه وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلْـِم يقُولُـون          فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة وابِتغَاء تَأْ       

 ربنَا الَ تُِزغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هديتَنَا وهب لَنَا ِمـن لَّـدنك            * آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ األلْبابِ          

   ابهَأنتَ الْو ةً ِإنَّكمحر *            ادخِْلفُ الِْميعالَ ي اللّه ِفيِه ِإن بيٍم الَّ روالنَّاِس ِلي اِمعج نَا ِإنَّكبسـورة آل   ) ٩-٧([ }ر
  .]عمران

 أي بينات واضحات الداللة ال التبـاس فيهـا علـى    ،ر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب يخب
 ما اشتبه عليـه إلـى   فمن رد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الداللة على كثير من الناس أو بعضهم         ، أحد

هـن ُأم  {: ولهذا قال تعـالى ، ومن عكس انعكس،  فقد اهتدىه عندهم محكمه على متشابه الواضح منه وحكَّ  
  ." أي أصله الذي يرجع إليه عند االشتباه}الِْكتَاِب

، على كثرة األقوال  ،  في معنى المحكم والمتشابه هو من أجود ما قيل فيه          -رحمه اهللا - ذكره   هذا المعنى الذي  
وهو منقول أيضاً عن اإلمام     ، وعلى كل حال هذا القول هو من أجودها       ، ومن هذه األقوال ما يرجع إلى بعض      

  .-رحمه اهللا-أحمد 

ال تحتـاج إلـى     ي التي تقوم بنفسها و    لمحكمات ه معنى ا أن   -مرضي اهللا تعالى عنه   -عن طائفة من السلف     و
ولهذا قـال عـن     ،  تحتاج إلى ردها إلى غيرها من أجل فهم معناها         التيوالمتشابهات هي   ، غيرها لفهم معناها  

، يحملهـا الجنـد    كما يقال في الراية التي       ، الذي يرجع إليه    أي أصله   الشيء وأم، }هن ُأم الِْكتَابِ  {: المحكمات
  . الرأسلك أممن ذو، أم: يقال لها، مون إليها ويجتمعون عندهاوينض، وينضوون تحتها

لى المحكمـات مـن     المتشابهات ترجع إ  ف،  بمعنى األصل الذي يرجع إليه     }هن ُأم الِْكتَابِ  { : قوله فالحاصل أن 
 عنـد   سيأتي الكالم على هـذا    و- بأنه ال يوجد متشابه مطلق من جهة المعاني        هذا إذا قلنا   و ،أجل بيان معناها  

التشابه في المعنى يكـون مـن األمـور          ف ، فيكون ذلك من األمور النسبية من جهة المعنى        -الوقف في اآلية  
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بـارك  ت-، ففـي قولـه       آلخرين  بالنسبة لبعض الناس وغير متشابه بالنسبة      اًبمعنى أنه يكون متشابه   ، النسبية
 قد يلتبس هذا على بعض الناس فيحتـاج إلـى رده            ]الحديدسورة  ) ٤([ }وهو معكُم َأين ما كُنتُم    { : مثالً -وتعالى

ـ    الخـاص     والعلـو   اآليات الدالة على العلو    :فمن المحكمات التي يرد إليها    ، إلى بعض المحكمات    والـذي ه
ومـن النـاس    فتكون المعية ال تقتضي المخالطة، -سبحانه وتعالى- فذلك يدل على أنه مباين لخلقه  ، االستواء
وال يخطر فـي بالـه أن ذلـك     ،]سورة الحديد) ٤([ }وهو معكُم َأين ما كُنتُم { هذا   -تعالى–  معنى قوله  من يفهم 

مـن المحكمـات     هذه اآلية لهذا الشخص      كونتف، ذلك ليس بالزم في كالم العرب      حيث إن    يقتضي المخالطة 
  .بس عليهوقل مثل ذلك في كل ما اشتبه على اإلنسان والت، وبالنسبة لآلخر من المتشابهات

تَعرج الْملَاِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْـفَ           { : مثالً -تبارك وتعالى -قوله  ومن أمثلة ذلك    
ِض ثُم  يدبر الَْأمر ِمن السماء ِإلَى الَْأر     { : في سورة السجدة   -تبارك وتعالى - مع قوله    ]سورة المعارج ) ٤([ }سنٍَة

    وندا تَعمنٍَة مَألْفَ س هارِمقْد ٍم كَانوِه ِفي يِإلَي جرعتجد أن من الناس من يفهـم المـراد   ،]سورة السجدة) ٥([ }ي  

: يقـول  ف-اآليـة األخـرى  -  الخمسين ألف سنة التي في المعارج األلف سنة المذكورة في سورة السجدة مع      ب

آيـة  ليـوم المـذكور فـي        وا -عز وجل -يكون عند اهللا    الذي   ورة السجدة هو اليوم    في س  اليوم الذي المراد ب 
 فهي بالنسبة إليـه  إشكال عنده في اآليتين،  ال   ف إذا كان اإلنسان يعتقد هذا المعنى     ف،  هو في يوم القيامة    المعارج

ة إليـه مـن      بالنـسب   هذه اآليـات   كونتف، يستشكل هذا المعنى ويتردد فيه    تجد شخصاً آخر    و،  من المحكمات 
هـو أمـر    ن التشابه من جهة المعاني      إ: لذلك يقال واهللا أعلم   ، و وقل مثل هذا في أمثلة كثيرة جداً      ، المتشابهات

  .يلتبس على جميع األمةحيث ال يوجد من جهة المعنى تشابه مطلق ب، نسبي

قام بنفسه ولم يحتج إلـى       ما   أنها ب  تفسير المحكمات   يشعر برجحان  }هن ُأم الِْكتَابِ  {: قوله فإن   على كل حال  و
  .والمتشابهات هي التي تحتاج إلى ردها إلى غيرها من أجل فهم معناها، فهم معناهغيره في 

سـورة آل   ) ٧[ }وُأخَر متَشَاِبهاتٌ { ،الذي يرجع إليه عند االشتباه      أي أصله  }هن ُأم الِْكتَابِ  {: ولهذا قال تعالى  "
، كيب ال من حيث المراد وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتر       ، قة المحكم  أي تحتمل داللتها مواف    ]عمران

 :والمتـشابهات ،  بـه مـل  ناسخه وحالله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويع  :فالمحكمات

  ."وال يعمل به به المنسوخة والمقدم منه والمؤخر واألمثال فيه واألقسام وما يؤمن

مثل هـذا اإليـراد بهـذه       ف،  إلى آخره  وحالله وحرامه وأحكامه  ناسخه  المحكمات  ف: كثير قال ابن    لم يقل هنا  
علم من حاول أن يرجـع األقـوال إلـى          من أهل ال  ، وعلى كل حال فإن      البن كثير  ال يبرر أن ينسب      الطريقة
لوا أن يرجعوا   فحاو، ي ذكره ابن كثير؛ باعتبار أنهم رأوا أن هذا أوسع هذه المعاني وأشملها            ذالاألول  المعنى  

ابـن   أن يورد ما اختاره       األصل  الطريقة في االختصار فيها إشكال؛ ألن      الحاصل أن هذه  ئر المعاني، ف  ه سا إلي
 أن  فإن هذا ال يبـرر    ،  أو ألن الرواية صحت فيه عن ابن عباس مثالً         ،يرتضيهكثير وال يدمج معه شيئاً آخر       

  .، واهللا أعلم ابن عباسقال:  وإنما كان ينبغي أن يقولطريقةهذه الورده بي

  :اإلحكام يطلق بإزاء معنيينو

ويطلق اإلحكام فيمـا يقابـل   ، د هنا وهذا هو المرا  ،  ويراد به ما يقابل المتشابه     -أعني اإلحكام الخاص  – يطلق
 وأما اإلحكام العام فالمراد به اإلتقان كما وصـف اهللا          ، هذه اآلية محكمة وهذه اآلية منسوخة     : تقول، المنسوخ
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رآن بكاملـه بأنـه     فوصف الق ، ]سورة هود ) ١[( }ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه  { : القرآن كله بأنه محكم فقال     -وجلعز  -
حـِديِث  اللَّه نَـزَل َأحـسن الْ  { :-تبارك وتعالى-كما في قوله ، كما وصفه في موضع آخر بأنه متشابه  ، محكم

بمعنى أنه يشبه بعضه بعـضاً فـي الحـسن          ، ود بهذا التشابه العام   فالمقص، ]سورة الزمر ) ٢٣([ }ِكتَابا متَشَاِبها 
  .والبالغة والفصاحة

 }ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيـهِ     { : كما قال تعالى   ال تجد فيه ما يوجب الريب     أنه متقن   : العام المقصود به  واإلحكام  

}  ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيـرا         ولَو كَان { : كما قال تعالى   وال تجد فيه تناقضاً    ]سورة البقرة ) ٢([

  .اإلحكام العام والتشابه العامهو فهذا  ]سورة النساء) ٨٢([

  . ال يعمل به الذيالمنسوخه يقابلالناسخ  "ناسخه" :قول ابن عباس

 وطالـب  -عز وجل-ا اهللا مور التي بينه  األ يعني" ناسخه وحالله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه     : وقوله
  .الناس بالقيام بها والعمل بها

  .أي التي ال يعمل بها"  المنسوخة:والمتشابهات": قوله

ِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ِإنِّـي  { :-عز وجل-مثل قول اهللا   محل لالشتباه    أنه بمعنى "والمقدم منه والمؤخر  : "قوله
   طَهمو ِإلَي كاِفعرو فِّيكتَوواَْ   مكَفَر الَِّذين ِمن ك{: -عز وجل- فكيف قال اهللا   ]سورة آل عمران  ) ٥٥([ }ر  فِّيـكتَوم

كاِفعرهو من قبيل المقدم الذي محله التأخير: هذا يمكن أن يقال ؟ لم يمت-صلى اهللا عليه وسلم- وعيسى }و.  

 :وأولئك قالوا ، ]سورة العنكبوت ) ٤٣([ } ِإلَّا الْعاِلمون  وما يعِقلُها { : قال -عز وجل -اهللا   "واألمثال واألقسام ": قال

أضف إلى ذلك أن األمثال ليست من اآليات التـي يتعلـق بهـا    ، ]سورة البقرة ) ٢٦([ }ماذَا َأراد اللَّه ِبهذَا مثَالً    {
بصورة لك المعنى    يبين ذ  وربما، وإنما يبين بها المعنى ويوضح    ،  بالعمل نها تتضمن أحكاماً  إالتكليف من حيث    

سـورة  ) ١٧([ }َأنزَل ِمن السماء ماء فَسالَتْ َأوِديةٌ ِبقَدِرها فَاحتَمَل السيُل زبدا راِبيا          { : كقوله تعالى  ،المحسوس

  .ر الوحي والهدى بالمطر الذي ينزلصوفهو  ]الرعد

، فيهن حجة الرب ]سورة آل عمـران ) ٧([ }حكَماتٌِمنْه آياتٌ م{ :-رحمه اهللا-قال محمد بن إسحاق بن يسار     "
  .ليس لهن تصريف وال تحريف عما وضعن عليه، وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل

ابتلى اهللا فيهن العباد كما ابتالهم في الحـالل         ، والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل      : قال
  ."عن الحق وال يحرفن الباطلوالحرام أال يصرفن إلى 

وهذا الكالم يمكن أن يختصر      -رحمه اهللا –ه  هو موافق تماماً لكالم    ف هذا الكالم يرجع تماماً إلى قول ابن كثير       
من غير قـول ابـن      ، ويمكن أن يقتصر عليه في تفسير المحكمات      ، فيحذف؛ باعتبار أن هذا الكتاب مختصر     

  .عباس

 عمـرو   دوإن كان محتمالً عند زيد وليس بمحتمل عن       ، وعلى كل حال ما كان محتمالً فإنه يكون من المتشابه         

  .اً وبالنسبة لهذا محكماًفيكون بالنسبة لهذا متشابه

 أي ضالل وخـروج عـن الحـق إلـى     ]سورة آل عمران) ٧([ }فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ{ :ولهذا قال تعالى "
متشابه الذي يمكنهم أن يحرفـوه إلـى مقاصـدهم          أي إنما يأخذون منه بال    ، فيتبعون ما تشابه منه   ، الباطل

فأما المحكم فال نصيب لهم فيه؛ ألنه دامغ لهم وحجـة  ، الفاسدة وينزلوه عليها؛ الحتمال لفظه لما يصرفونه     
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 إيهاماً لهـم أنهـم      ، أي اإلضالل ألتباعهم   ]سورة آل عمران  ) ٧([ }ابِتغَاء الِْفتْنَةِ { :ولهذا قال اهللا تعالى   ، عليهم
كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطـق بـأن           ، وهذا حجة عليهم ال لهم    ،  على بدعتهم بالقرآن   يحتجون

) ٥٩([ }ِإن هو ِإلَّا عبد َأنْعمنَا علَيـهِ      { :الحتجاج بقوله اوتركوا  ، عيسى هو روح اهللا وكلمته ألقاها إلى مريم       

سورة ) ٥٩([ } كَمثَِل آدم خَلَقَه ِمن تُراٍب ِثم قَاَل لَه كُن فَيكُون          ِإن مثََل ِعيسى ِعند اللّهِ    { :وبقوله ]سورة الزخرف 
 وعبد ورسول من رسـل  لمصرحة بأنه خلق من مخلوقات اهللا،     وغير ذلك من اآليات المحكمات ا     ، ]آل عمران 

  ."اهللا

 ،-عز وجـل  -  جزء من اهللا   -صلى اهللا عليه وسلم   -على أن عيسى    اآلية  يعني النصارى يحتجون بمثل هذه      
سـورة  ) ٣([ }نَحن نَقُص علَيـك   { : كقوله ،وربما احتجوا على التثليث بما ورد من ضمير الجمع        ، أنه ابن اهللا  و

  .تباع المتشابهافهذا من قبيل ، ذلك مما يلبسون بهغير و، تستعمل للجمع نحن: قالوا، ]يوسف

  .ه عناًعن الحق وانحراف يعني ميالً }الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ{ هؤالءف

}ِمنْه ها تَشَابم ونتَِّبعةيتبعون مثل هذه اآليات المحتملة المتشابه :أي }فَي.  

ويدخل في هذا كل من     ،  اإلضالل أو التشكيك والتلبيس على الناس بمثل هذه اآليات        ابتغاء  :  أي }ابِتغَاء الِْفتْنَةِ {
أو من أجل االحتجاج علـى      ، إما للتشكيك أو الطعن في القرآن     ، ستتبع اآليات المحتملة ليلبس بذلك على النا      

  .فهؤالء كلهم قد رفعوا لواء الفتنة، باطله بنصوص القرآن كما فعل كثير من أهل الضالل

  .أي تحريفه على ما يريدون ]سورة آل عمران) ٧([ }وابِتغَاء تَْأِويِلِه{ :وقوله تعالى"

: -صلى اهللا عليه وسـلم -قرأ رسول اهللا : قالت -اي اهللا تعالى عنهرض-وقد روى اإلمام أحمد عن عائشة     

 }ُأولُواْ األلْبـابِ  { :إلى قوله  }هو الَِّذي َأنزَل علَيك الِْكتَاب ِمنْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب وُأخَر متَشَاِبهاتٌ            {

  .)١())م الذين عنى اهللا فاحذروهم يجادلون فيه فهفإذا رأيتم الذين((:  فقال]سورة آل عمران) ٧([

وأبـو داود فـي   ، ومسلم في كتاب القدر من صحيحه   ، وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه اآلية        
صـلى اهللا عليـه     -تـال رسـول اهللا      :  قالت -ارضي اهللا تعالى عنه   -ثالثتهم عن عائشة    ، السنة من سننه  

} وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ األلْبـابِ {:  إلى قوله}ي َأنزَل علَيك الِْكتَاب ِمنْه آياتٌ محكَماتٌهو الَِّذ{:  هذه اآلية  -وسلم

فإذا رأيت الذين يتبعون مـا تـشابه        ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قالت ]سورة آل عمران  ) ٧([
 .]ظ البخاريلف[ )٢())منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم

                                                
 .حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين: وقال األرنؤوط) ٤٨ص  / ٦ج ) (٢٤٢٥٦(أخرجه أحمد  - 1

 باب النهي عن اتبـاع       -ومسلم في كتاب العلم     ) ١٦٥٥ص   / ٤ج  ) (٤٢٧٣ (باب تفسير سورة آل عمران     -أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 2
  ).٢٠٥٣ص  / ٤ج ) (٢٦٦٥ (النهي عن االختالف في القرآنمتشابه القرآن والتحذير من متبعيه و
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(سورة آل عمران 

  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
   .بعدو، أجمعين

اختلف " :]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ :لى في قوله تعا-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
التفسير  ": أنه قال-رضي اهللا عنهما- كما تقدم عن ابن عباس ،القراء في الوقف هاهنا فقيل على الجاللة

مه وتفسير يعل، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها،  فتفسير ال يعذر أحد في فهمه،على أربعة أنحاء
ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي "  إال اهللالراسخون في العلم وتفسير ال يعلمه

  ."نهيك وغيرهم

  :، أما بعدالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

وذكر األول ، أربعة أنواع يعني على "التفسير على أربعة أنحاء": - عنهرضي اهللا تعالى- فقول ابن عباس 
 بألفاظ -رضي اهللا عنه-هذا القول جاء عن ابن عباس و "تفسير ال يعذر أحد في فهمه": منها وهو قوله

 ،ما تعرفه العرب-صناف الثالثة أو األنواع الثالثة فهو بهذا اللفظ مع ما ينضم إلى ذلك من ذكر األ، متقاربة
أي أنه  ال يعذر أحد في فهمه -واهللا تعالى أعلم- كأنه أراد بذلك -هللا وما ال يعلمه إال ا،وما يعلمه الراسخون

وإنما يفهمه كل ، وال يحتاج إلى علم ورسوخ، ال يحتاج إلى كثير معرفة بلغة العرب وكالمها، ظاهر المعنى
  . أعلمهذا الذي يظهر واهللا، من سمعه

 على -عز وجل-مما افترض اهللا   يعني،وقد يفهم من بعض ألفاظه أن المراد بذلك هو ما يتعلق بالفرضية

الوقف وهو أن  هذا القولفعلى كل حال و، اإلنسان وخاطبه به من العمل واألحكام التي يجب عليه أن يعلمها
 من -مرضي اهللا تعالى عنه- عامة السلف ، أي أنعليه السواد األعظم من أهل العلمعلى لفظ الجاللة هذا 

  .الوقف على لفظ الجاللةن إ: من بعدهم يقولونوالصحابة 

ويقول (: -م أجمعينرضي اهللا عنه- وابن عباس أنه جاء في قراءة أبي:  منها،ويحتجون على ذلك بأمور
 ههو الذي أنزل عليك الكتاب من( :أن المعنى يكون هكذا يعني ،)الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا

ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم
 هذه على؛ ألنه )وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا

، ة جديدة ال مرية وال إشكال فيهاهذه جملة فعليتكون و،  استئنافية تكون الواو)ويقول الراسخون(: القراءة
 "إن"فـ، ) تأويله إال عند اهللاإن(: -قراءة ابن مسعود- وهي رواية غير متواترة كذلك وفي القراءة األخرى
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منا به كل من عند آإن تأويله إال عند اهللا والراسخون في العلم يقولون (مخففة ت النافية وليسال إن هيهنا 
  .اسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناوالر،  معناه ما تأويله إال عند اهللا" تأويلهإن"فـ، )ربنا

 فاحتجوا بهذا واحتجوا أيضاً بأمور، متواترة تفسر القراءة المتواترةالحادية أو غير  قبل بأن القراءة اآلوعرفنا

هذا و ، عن الخلق وأثبته لنفسه ال يمكن ألحد أن يعلمه-عز وجل-إن ما نفاه اهللا :  قالوا أنهممنها أخرى كذلك
، ال يمكن أن يضاف إليهمه لنفسه وإن كان في غيرها فكذلك ما نفاه اهللا عن الخلق وأثبت،  باب المعلوماتفي

جاء بصيغة هي أقوى صيغ حيث ، ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ : قال-عز وجل-فاهللا 
أعاله ال : كما قال في المراقي، "ال إله إال اهللا "حيدالتي جاءت بها كلمة التو، الحصر وهي النفي واإلثبات

يراجع الكالم عليها فلينظر في كتب ومن أراد أن ، فهذه أعلى صيغة من صيغ الحصر، يرشد إال العلماء
عن  إن اهللا إذا نفى شيئاً: فالحاصل أنهم قالوا، عتبره منطوقاًامن أهل العلم من و، األصول والمفهوم منها

  .مال يمكن أن يضاف إليه لنفسه فوأضافهالخلق 

فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ { : فقال الذين يتطلبون تأويله  ذم-عز وجل- بأن اهللا  أيضاًَاحتجوا على ذلكو
 يتبعون ما تشابه منه أنهم فأخبر ]سورة آل عمران) ٧([ }فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة وابِتغَاء تَْأِويِلِه

أو عن الخلق ، ى علمه عنهم على تتبع المتشابه ونفَ-عز وجل-فهؤالء ذمهم اهللا ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
  ! فكيف لهؤالء الراسخين في العلم أن يتشاغلوا بهذا المتشابه طلباً لمعناه}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{: قالف

وهو اختيار ابن جرير ، عامة أهل العلم يقولون بهذا بل ، وهم سواد أعظم،وجوه احتجاج هؤالءهذه أبرز 
تكون الواو  هؤالء على قول و-ز وجلع- ال يحصيهم إال اهللا ثير خلق ك وغيره-رحمه اهللا-الطبري 
 ثم مدح الراسخين في العلم بأنهم }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ : فهو قال، جملة جديدة وما بعدهااستئنافية

  .يفوضون علمه إلى عالمه ويؤمنون به

 إذا كان الراسخون في : قالوا، حيثهذا أيضاً بأمورالواو للعطف احتجوا على ن إ: قالواو خالفوهموالذين 
المؤمنين العوام وأوساط  كل ف،ال يوصف بالرسوخالعلم ال يعلمون تأويله فما مزيتهم على غيرهم ممن 

 ، إلى اهللا ويفوضون علم ما لم يعلموا آمنا به:يقولون يتتبعون هذا المتشابه  الذينسوى أهل الزيغلمتعلمين ا
  ؟ اًفما مزية الراسخين إذ

وذلك ،  في حال التفصيل- وال أقول كل الخالف- ويمكن أن يرتفع كثير من الخالف، هذا مما احتجوا به
  .ببيان المراد بالتأويل

وردت في القرآن وفي كالم السلف في الداللة ، وهذه اللفظة،  من األول وهو الرجوعتهدما فالتأويل أصل
  :على معنيين اثنين

، يرد بمعنى تفسيرهاوتأويل الرؤيا ، فتأويل الكالم يمكن أن يراد به معنى التفسير،  هو التفسير التأويل:األول
هل يوجد أحد يؤول : ويقال، معناه نبئنا بتفسير هذه الرؤيا ]سورة يوسف) ٣٦([ }نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه{ :قال تعالى

ه موعلِّ(( : البن عباس فقال-صلى اهللا عليه وسلم– دعا النبي  الرواية المشهورةفي أي يفسرها، و؟الرؤى
  .علمه التفسيرومعنى  ب)١())التأويل

                                                

 .سلمإسناده قوي على شرط م: وقال شعيب األرنؤوط) ٢٦٦ص  / ١ج ) (٢٣٩٧( أخرجه أحمد - 1
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هو  الرؤيا بهذا االعتبار بتأويل فالمراد، ول إليه الشيء ثانياًئ هو ما ي:فظ التأويلالمعنى الثاني الذي يرد له ل
وقَاَل يا { :وأمه وأخوته قد سجدوا له لما رأى أباه -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال يوسف ،تحققها ووقوعها

 ِإنِّي{ :لههي قورآها ا التي والرؤي، ]سورة يوسف) ١٠٠([ }َأبِت هذَا تَْأِويُل رْؤياي ِمن قَبُل قَد جعلَها ربي حقا

اِجِدينِلي س متُهَأير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ َأحَأيهذه الرؤيا هو وقوع لتأوي ف]سورة يوسف) ٤([} ر 
سورة ) ٥٣([ }هْل ينظُرون ِإالَّ تَْأِويلَه{ :-عز وجل-كما قال اهللا ، وتأويل الخبر هو وقوع المخبر به، منهمذلك 

 }يوم يْأِتي تَْأِويلُه يقُوُل الَِّذين نَسوه ِمن قَبُل قَد جاءتْ رسُل ربنَا ِبالْحقِّ{ يعني وقوع ما أخبر به ]عرافاأل

  . من البعث والنشور والقيامة اهللاوقوع ما أخبر بهيعني أنهم سيندمون عندما يتحقق ، ]سورة األعراف) ٥٣([

  .خبر وقوع المخبر بهتأويل الفالمقصود أن 

ِإذَا { :تلما نزل،  المشهور-رضي اهللا عنها– تأويل األمر فعل المأمور واالمتثال كما في حديث عائشةكذلك و
الْفَتْحاللَِّه و راء نَص{ :اوفيه ]سورة النصر) ١([ }جهتَغِْفراسو كبِد رمِبح حبكان ": قالت ]سورة النصر) ٣([ }فَس

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ((: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده -صلى اهللا عليه وسلم–النبي 
  . بفعله-عز وجل-يفعل ما أمره اهللا ويحقق وبمعنى يمتثل ، )٢(" يتأول القرآن))لي

  إلىهو صرف الكالم من المعنى الراجح أو من االحتمال الراجح: -عند المتأخرين-المعنى الثالث للتأويل 

  .في لغة القرآن وجود له وال، ال يعرف عند السلفالمعنى هذا و ذلك، المرجوح لقرينة تدل على

 سورة آل) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ : نرجع إلى اآلية في معنى التأويلوبعد أن عرفنا هذا التفصيل

إذا ،  يعني تفسيره}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ : وقلنا-أي التفسير– المعنى األول  ذلك علىناحمل ، فإن]عمران
 بمعنى -عز وجل- ال يعلمها إال اهللا وجد في القرآن معاٍنتهذا يعني أنه ف ، الجاللة قلنا هذا ووقفنا عند لفظ

 إذا قلنا و،ر اهللا بعلمه الكلمة أو الجملة إال اهللا فيكون ذلك مما استأث هذههذه اآلية أو حد يعرف تفسيرأأنه ال 

 ، التفسير على أربعة أنحاء فيه أن ذكر الذيالوارد قبل قليل أن نحمل عليه أثر ابن عباس  فيمكن أيضاًبهذا
وجعلنا  }ِإالَّ اللّه{: فإذا قررنا الوقف على قوله،  ما استأثر اهللا بعلمه، أي ما ال يعلمه إال اهللااوذكر أن منه

 ال الرسول ، أحد يعرف معناهاالفمعنى ذلك أنه يوجد في القرآن أشياء خاطبنا اهللا بها التأويل بمعنى التفسير 

  .غيره وال -صلى اهللا عليه وسلم-

نحو خمسة وثالثين ، فإن فيها لحروف المقطعة أقربها امنووالذين يقولون بهذا القول لديهم أمثلة على ذلك 
وال أدل على ، وإنما هي احتماالت ال يجب الوقوف عندها، ا هذه األقوال كلها ال دليل عليهنإ: قالوا، قوالً

صلى اهللا عليه -وال عن رسوله فليس فيها شيء عن اهللا ، ذلك من أنها اختلفت إلى هذه األقوال الكثيرة جداً
  .ن لها معنى في نفسهاإ: هذا إذا قلناو، -وسلم

 ِإالَّ اللّه وما يعلَم تَْأِويلَه{ : في قولهاطفة الواو ععلى أنالتفسير   بمعنىن التأويل في اآليةإ :قلناإذا و
 وفي الحال يعني أنهم يعلمون ]سورة آل عمران) ٧([ }والراِسخُون ِفي الِْعلِْم يقُولُون آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا

لكن هذا التأويل يعلمه اهللا  ذا االعتبار بمعنى التفسيرفيكون هنا التأويل به، }آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا{: يقولون
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 ال يوجد في القرآن متشابه -القول بالوصل– وعلى هذا القول،  ويعلمه الراسخون في العلم-عز وجل-

س ويخفى على  يعلمه بعض النا ماماأ، ومتشابه مطلق يعني ال يعلمه إال اهللا: ، وقولناالمعانيمطلق من جهة 
  .اً نسبياًيسمى متشابه عليهم أو يلتبس البعض

 بالمعنى اآلخر الذي هو حقائق األشياء الغيبية التي }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{: في قولهالتأويل إن : وإذا قلنا
عز -فهذا ال يعلمه إال اهللا ، وكيفياتهاأي حقائقها  -عز وجل-صفات اهللا  عنها مثل كنه -عز وجل-أخبر اهللا 

: فإذا فسرنا التأويل بهذا االعتبار فهنا يجب أن نقف على لفظ الجاللة ما نصل فنقول، واضحوهو  -وجل

}ِإالَّ اللّه تَْأِويلَه لَمعا يمبمعنى حقائق الغيبيات،}و .  

  الترجيح بمجرد هل: قد يقول قائللكن، ما أن نأخذ بقول األكثر وانتهيناي هذه المسألة إف لترجيحوبالنسبة ل

  .؟ صحيحة في الترجيحطريقةقول أكثر أهل العلم 

 ، بالنظر إلى أكثر هذه المعاني استعماالً في القرآن وذلك،أننا نرجح بين القولين باعتبار آخر: الطريقة الثانية
 التأويل  استعملت في معنى نجد أنها في القرآن"تأويل" كلمة ئو جئنا نستقرفل،  في داللة لفظ التأويلأعني

وأما بمعنى ، تأويل الخبر بمعنى وقوع المخبر بهو، تأويل الرؤيا بمعنى الوقوع من ذلك ، التفسيرنأكثر م
المعنى ف، تفسيرهيعني  ]سورة يوسف) ٣٦([ }نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه{:  هو قولهيرد إال في موضع واحد فربما لم التفسير

، اللفظة قد احتملت معنيين: نقولرجح بهذه الطريقة ف وبالتالي يمكن أن ن،الثاني هو األكثر وروداً في القرآن
في الترجيح طريقة ه هذف، فنحملها عليه في هذا الموضع، جدناها تستعمل في القرآن غالباً بالمعنى اآلخروو

لناه على حموبالتالي فإننا إذا ، -رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي  عليها بعض أهل العلم مثل الشيخسار 
فهذا معناه أنه ال يوجد لفظ أو ، إليهول ئقائق األمور الغيبية وما تحبمعنى أن المراد بالتأويل ، رالمعنى اآلخ

صلى اهللا عليه - وال غير النبي -صلى اهللا عليه وسلم- ال النبي ، أحدها يعرف في القرآنكلمة أو جملة أو آية
  . هذا يكون الوقف عند لفظ الجاللةعلىو ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ :وإنما يقال -وسلم

 -رضي اهللا عنهما-فابن عباس ، أن نجمع بين هذه األقوال والمعاني في الترجيح هي جيدةالثالثة الطريقة ال

أنا من الراسخين في العلم الذين ": وقال، وثبت عنه أيضاً الوصل، ثبت عنه أنه قال بالوقف على لفظ الجاللة
 عند الوقفالوقف صحيح ويكون : فيقال،  بينهماتعارضذا صح عن ابن عباس وال ه كلو، "يعلمون تأويله

، ويكون ول إليه وما أشبه ذلك من األمور الغيبيةئعلى معنى حقائق هذه الغيبيات وكنهها وما تالجاللة 
عرف له معنى؛ ألن اهللا خاطبنا بلسان عربي القرآن شيء ال يباعتبار التفسير؛ ألنه ال يوجد في الوصل 

ولَقَد يسرنَا الْقُرآن { :اهللا يقولف، ولم يخاطبنا باأللغاز واألمور التي ال تصل إليها عقولنا وال نفهمها، مبين
، أن يفسروا كل شيء حاولوا -مرضي اهللا عنه-وال أدل على ذلك من أن الصحابة ، ]سورة القمر) ١٧([ }ِللذِّكِْر

 وليست أنها حروف مباٍن من األقوال الجيدة فيها، فهذه الحروف المقطعة، ومن ذلك الحروف المقطعة
: إلى آخره، وهي التي يقول عنها النحاة..  وعن في وإلى، حروف الجر كحروف المعاني، وبحروف معاٍن

ع أن شيخ اإلسالم يخالفهم في م، أنها للربطي  أ، في نفسهاى في غيرها وال تدل على معنىتدل على معنإنها 
  .آخرئاً نحن نقصد شي: يقولونم وه، الخ.. تدل على الغاية"إلى"تدل على الظرفية و" في": يقولهذا ف



 ٥

فهذه من المؤكد أنها ليس لها  ألف باء جيم دال حاء  تبنى منها الكلمة، وأمايأ هذه حروف مباٍن أن المهم
نفسها أما هي في  ،حروف المعانيتركب منها كذلك األسماء واألفعال و ركب منهاوإنما ت،  في نفسهامعنى

  هل يوجد في القرآن شيء ليس له معنى؟:  القائلال يرد هذا السؤالوبناء على هذا ، فليس لها معنى

  . كل ما في القرآن له معنى بل،ال يوجد في القرآن شيء ليس له معنى: نقولسإن سئلنا فإننا و

هي بهذا االعتبار ليست من األفعال وال األسماء وال حروف : ؟ قلناالحروف المقطعة وكذلك :فإن قيل
، باء جيم دال فهذه ليست لها معنىأما ألف ، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى: والكالم في لغة العرب، المعاني

يتحداهم أن هو ف، رفأن هذا القرآن مكون من هذه األح و،لى اإلعجازإ تشير  إنماهيوهذه الحروف المقطعة 
  فيهاذكرت التي ولذلك تجد عامة المواضع، وهو قول جيد، هذا القول قال به بعض أهل العلم، ومثلهوا بيأت

  .ذكر بعدها القرآن أو الوحييهذه الحروف 

وعلى ول إليها، ئوالخالصة أن الوقف على لفظ الجاللة يكون المقصود العلم بكنه األشياء وحقائقها وما ت
وبهذا ، يكون المقصود التفسير ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ الوصل

  .واهللا تعالى أعلم،  يناسبهاى ونزلنا كل حالة على معن-الوصل والوقف- القولين نكون جمعنا بين

شيخ اإلسالم ألف  ف،في كتب أصول الفقه وفي علوم القرآنحث خالصة لكالم طويل في هذا الباب ب هي الهذه
 أعني المتشابه الخاص وأما المتشابه العام فهو الوارد في قوله  المتشابهمنكل هذا و "ذات اإلكليل "فيه رسالة

  ..واهللا أعلم، ]سورة الزمر) ٢٣([ }ِكتَابا متَشَاِبها{: تعالى

وتبعهم كثير من المفسرين وأهل ، ]سورة آل عمران) ٧([ }ون ِفي الِْعلِْموالراِسخُ{ :ومنهم من يقف على قوله"
  .الخطاب بما ال يفهم بعيد: وقالوا، األصول

 أنا من الراسخين":  أنه قال-مارضي اهللا تعالى عنه- ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وقد روى

رضي اهللا - دعا البن عباس - عليه وسلمصلى اهللا-وفي الحديث أن رسول اهللا ، "الذين يعلمون تأويله
  .)٣())ه في الدين وعلمه التأويلهاللهم فق((:  فقال-تعالى عنهما

ومنه ، ول أمره إليهئأحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما ي: والتأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان
هْل ينظُرون ِإالَّ { :وقوله تعالى ]سورة يوسف) ١٠٠([ }ن قَبُلوقَاَل يا َأبِت هذَا تَْأِويُل رْؤياي ِم{ :قوله تعالى

ْأِتي تَْأِويلُهي موي فإن أريد بالتأويل ، خبروا به من أمر المعاد أي حقيقة ما ُأ]سورة األعراف) ٥٣([ }تَْأِويلَه
ويكون ، -عز وجل-هللا ها ال يعلمها على الجلية إال انهكو فالوقف على الجاللة؛ ألن حقائق األمور ،هذا

: ]سورة آل عمران) ٧([ }يقُولُون آمنَّا ِبِه{و ، مبتدًأ]سورة آل عمران) ٧([ }والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ :قوله تعالى

 }نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه{ :وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله، وأما إن أريد بالتأويل المعنى اآلخر، خبره

؛ ألنهم }والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ فالوقف على ،فإن أريد به هذا المعنى،  أي بتفسيره]سورة يوسف) ٣٦([
، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق األشياء على كنه ما هي عليه، يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا االعتبار

اغ هذا وهو أن يكون سو، حاالً منهم ] سورة آل عمران)٧([ }يقُولُون آمنَّا ِبِه{: وعلى هذا فيكون قوله تعالى
 }ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم{ :من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله تعالى
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 : وقوله تعالى،]سورة الحشر) ١٠([ يةآلا }يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا{ :إلى قوله ]سورة الحشر) ٨([

  . أي وجاءت المالئكة صفوفاً صفوفاً]سورة الفجر) ٢٢([ }وجاء ربك والْملَك صفا صفا{

أي : ]سورة آل عمران) ٧([ }كُلٌّ من ِعنِد ربنَا{ ،أي بالمتشابه: منا بهآنهم يقولون إ: وقوله إخباراً عنهم
  ."لمتشابه حق وصدقالجميع من المحكم وا

،  على ما ذكر]سورة آل عمران) ٧([ }يقُولُون آمنَّا ِبِه{ : ذكر االحتمالين وحمل قوله-رحمه اهللا-ابن كثير 
 في الوقت الذي  على الجاللةقد يرد هنا سؤال من القائلين بالوقف، لكن وهذا كالم جيد مداره على ما ذكرت

 فما فائدة، إذاً إذا قلتم بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله: يقولون، يحملون معنى التأويل فيه على التفسير

  ؟]سورة آل عمران) ٧([ }آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا{ :ما ذكر اهللا من صفتهم من قولهم
، الناس فهم مع علمهم بمعناه ليسوا كالزائغين الذين يشككون ويلبسون به على ،هذا واضح: فالجواب أن يقال

أي الجميع من المحكم والمتشابه حق ، فهم مع علمهم بذلك يؤمنون به،  ويتتبعونهاوينقرون عن هذه األشياء
  فهم،هو كالم اهللا حق وصدق آمنا به، وأن الجميعووكل واحد منهما يصدق اآلخر ويشهد له ، وصدق

  .بخالف أولئك الزائغين

وكل واحد منهما يصدق اآلخر ويشهد ،  المحكم والمتشابه حق وصدق أي الجميع من}كُلٌّ من ِعنِد ربنَا{"
َأفَالَ يتَدبرون { :وليس شيء من عند اهللا بمختلف وال متضاد؛ لقوله تعالى، له؛ ألن الجميع من عند اهللا

وما { :ولهذا قال تعالى، ]سورة النساء) ٨٢([ }الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا
ي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول أ ]سورة آل عمران) ٧([ }يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ األلْباِب

  .السليمة والفهوم المستقيمة

 المتذللون ،متواضعون هللا ال،يقال الراسخون في العلم: وروى ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد قال
  ."هللا في مرضاته ال يتعاطون من فوقهم وال يحقرون من دونهم

ال " إلى "ال يتعاطون: " لذلك ينبغي أن يعدل قوله"ال يتعاظمون على من فوقهم": العبارة كما في الكتاب األصل
  .فهي األصح، وهذا مما يدخل في الكتب من التصحيف، "يتعاظمون

،  ال يتعاظمون على من فوقهم، المتذللون هللا في مرضاته،ون في العلم المتواضعون هللايقال الراسخ: قال"
  .وال يحقرون من دونهم

 ]سورة آل عمران) ٨([ }ربنَا الَ تُِزغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هديتَنَا{ :ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين

 الذين يتبعون ما تشابه من ،وال تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، تها عليهها عن الهدى بعد إذ أقمأي ال تمل
  .ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، القرآن

}هةًومحر نكلَنَا ِمن لَّد ةً{ ، أي من عندك}بمحتثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيماناً  }ر
  .]سورة آل عمران) ٨([ } الْوهابِإنَّك َأنتَ{، وإيقاناً
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 -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنها-وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أم سلمة 

ربنَا الَ تُِزغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هديتَنَا وهب لَنَا { : ثم قرأ)٤())يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك((: كان يقول
  .]سورة آل عمران) ٨([ } لَّدنك رحمةً ِإنَّك َأنتَ الْوهابِمن

إنك يا :  أي يقولون في دعائهم]سورة آل عمران) ٩([ }ربنَا ِإنَّك جاِمع النَّاِس ِليوٍم الَّ ريب ِفيِه{ :وقوله تعالى
 بعمله وما كان وتجزي كال، وا فيهوتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلف، ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم

  .عليه في الدنيا من خير وشر

* ِإن الَِّذين كَفَرواْ لَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم والَ َأوالَدهم من اللِّه شَيًئا وُأولَِئك هم وقُود النَّاِر{ :وقوله تعالى

ِمن قَب الَِّذينو نوعْأِب آِل ِفرالِْعقَاِبكَد شَِديد اللّهو ِبذُنُوِبِهم اللّه ماِتنَا فََأخَذَهواْ ِبآيكَذَّب آل  سورة) ١١-١٠([ }ِلِهم
يوم ال ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ، يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار ]عمران
ذابه وأليم عقابه وال بمنجيهم من ع،  بنافع لهم عند اهللاوليس ما أوتوه في الدنيا من األموال واألوالد، الدار

فَالَ تُعِجبك َأموالُهم والَ َأوالَدهم ِإنَّما يِريد اللّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة الدنْيا وتَزهقَ َأنفُسهم { :كما قال تعالى
ونكَاِفر مهواْ ِفي الِْبالَِد{ :ال تعالىوق، ]سورة التوبة) ٥٥([ }وكَفَر الَِّذين تَقَلُّب نَّكغُرالَ ي * ماهْأوم قَِليٌل ثُم تَاعم

ادالِْمه ِبْئسو نَّمهواْ{: كما قال هاهنا، ]سورة آل عمران) ١٩٧-١٩٦([ }جكَفَر الَِّذين أي بآيات اهللا وكذبوا }ِإن 
لَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم والَ َأوالَدهم من اللِّه شَيًئا { تفعوا بوحيه إلى أنبيائهولم ين، رسله وخالفوا كتابه

ِإنَّكُم وما { :كقوله تعالى،  أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به]سورة آل عمران) ١٠([ }وُأولَِئك هم وقُود النَّاِر
 بصوِن اللَِّه حِمن د وندبتَعنَّمهسورة األنبياء) ٩٨([ }ج[".  

  .هذه نماذج وأمثلة عليهو، بالقرآن يفسر القرآن، فهو فسير ابن كثيرتمن مزية  األسلوب هذا

كصنيع آل : -رضي اهللا تعالى عنهما- قال الضحاك عن ابن عباس }كَدْأِب آِل ِفرعون{: وقوله تعالى"
  ." والضحاك وغير واحدوكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك، فرعون

كل هذه العبارات متقاربة ، ة كسنّ، كعادة، كفعل، كعمل، كصنيع أي}كَدْأِب{ ،عبارات السلف في هذا متقاربة
: بمعنىهذا دأبي ودأب فالن : العادة تقولهو العمل وهو :  فالدأب-مرضي اهللا تعالى عنه-عبر بها السلف 

 : وقوله،هذه عادته المستمرة: يعني، هذا دأبه يفعل كذا: ولتق، أو هذه عادتي وعادته، هذا عملي وعمله

  .م المستمر من التكذيبهفعل وكعادتهمو كصنيعهم  أو يعني كفعلهم}كَدْأِب آِل ِفرعون والَِّذين ِمن قَبِلِهم كَذَّبواْ{

الصنيع : ة والدأبواأللفاظ متقارب، ة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعونكسنّ: ومنهم من يقول"
أن الكافرين ال تغني : والمعنى في اآلية، ال يزال هذا دأبي ودأبك: والحال والشأن واألمر والعادة كما يقال

كما جرى آلل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما ، بل يهلكون ويعذبون، عنهم األموال وال األوالد
  .وا به من آيات اهللا وحججهءجا

، وال يفوته شيء، أليم العذاب ال يمتنع منه أحد،  أي شديد األخذ]سورة آل عمران) ١١([ }يد الِْعقَاِبواللّه شَِد{
  ."ال إله غيره وال رب سواه،  له كل شيءوذلَّ، بل هو الفعال لما يريد الذي غلب كل شيء

                                                

وصححه األلباني في مشكاة المصابيح     ) ٤٤٨ص  / ٤ج  ) (٢١٤٠(ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن          باب –أخرجه الترمذي في كتاب القدر       - 4
 ).١٠٢(برقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 كَفَرواْ ستُغْلَبون وتُحشَرون ِإلَى جهنَّم قُل لِّلَِّذين{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ادالِْمه ِبْئسو * ْأير ِهمثْلَيم منَهورةٌ يى كَاِفرُأخْرِبيِل اللِّه وِن الْتَقَتَا ِفَئةٌ تُقَاِتُل ِفي سةٌ ِفي ِفَئتَيآي لَكُم كَان قَد

  .]سورة آل عمران) ١٣-١٢([} من يشَاء ِإن ِفي ذَِلك لَِعبرةً لَُّأوِلي اَألبصاِرالْعيِن واللّه يَؤيد ِبنَصِرِه 

 وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس ،قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا: يقول تعالى"
  .المهاد

 لما -صلى اهللا عليه وسلم-ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول اهللا وقد 
  ."أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع

  :أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

، شركين واليهود وغيرهم فهو عام للكفار من الم،ظاهره العموم }قُل لِّلَِّذين كَفَرواْ{: -تبارك وتعالى-قوله ف
 : كما روى محمد بن إسحاق هنا،بار هنا مما يذكره أهل السير واألخ-رحمه اهللا-وما ذكره الحافظ ابن كثير 

عليه الصالة - جمع اليهود بعد غزوة بدر في بني قينقاع وقال لهم ما قال -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي أ
  .وسهمء ركوأهل،  المشركين-عز وجل-عدما هزم اهللا رهم باهللا وخوفهم بأسه ب ذكّ حيث-والسالم

قُل لِّلَِّذين {أي  ، بأن هذا الخطاب موجه لليهودية حملت بعض أهل العلم إلى القولفالحاصل أن مثل هذه الروا
 .وهو نوع من الكفار وهم اليهود باعتبار ما وقع، عام مراد به الخصوص }كَفَرواْ

ثبت ثبوتاً يرتضيه أهل الحديث بطريقتهم بإثبات توال ، ل األخبار والسيروهذه الروايات هي مما يذكره أه
ل بأن المراد بذلك نوع من ي حمل بعض أهل العلم على القوذالسبب اله الرواية هي هذ فوعلى كلٍّ، المرويات

  . هو أن تبقى اآلية على عمومها وظاهرها-واهللا تعالى أعلم-لى وواَأل، الكفار

صلى اهللا -لبوا فما بقي إال اليهود ممن كان يجاور النبي  قد غُإن المشركين: ونء يقولهؤالفلى كل حال وع
وإنما كان الصراع مع ،  الغلبة بعدملم تقع عليه، والواقع أنه بقي طوائف كثيرة من المشركين، -عليه وسلم

ذا هو األصل إال لدليل وه، يكون ذلك عاماً كما هو ظاهر اآلية يمكن أن الخالصة أنهف، قريش في أول األمر
  .واهللا أعلم، يجب الرجوع إليه

  ." أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية}قَد كَان لَكُم آيةٌ{: ولهذا قال تعالى"

قوله ، و وابن جرير حمله على اليهود،على الكفار }قُل لِّلَِّذين كَفَرواْ{: حمل قوله تعالىابن كثير  أن الحظي
فصار كالمه ، اليهودذلك هم المراد ب نإ:  يقول-رحمه اهللا- ابن كثير  يالحظ أن}قَد كَان لَكُم آيةٌ{نا ه تعالى
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 ة والثانيىاألولإن اآليتين  : ابن جرير يقول أنيعني، رداًمطَّ -رحمه اهللا-بينما صار كالم ابن جرير ، متفاوتاً
  .}قَد كَان لَكُم آيةٌ{  و}واْ ستُغْلَبونقُل لِّلَِّذين كَفَر{والسياق واحد ، في اليهود

ثم يكون ، لجميع طوائف الكفار بما فيهم اليهود عام }قُل لِّلَِّذين كَفَرواْ{ :في قوله ن الخطاب إ:وإذا قلنا
 من العلم ومن أهل، علم واهللا تعالى أ،هذا هو األقرب موجهاً للجميع أيضاً ف}قَد كَان لَكُم آيةٌ{ الخطاب اآلخر

قُل لِّلَِّذين كَفَرواْ {: هخاطب الكفار بقولهو ف، للمسلمين موجه }قَد كَان لَكُم آيةٌ{: إن الخطاب الثاني: يقول
ونتُغْلَبةٌ{: ثم قال للمسلمين، }سآي لَكُم كَان فيما حصل في غزوة بدر من هزيمتكم للمشركين مع كثرة أي  }قَد
  .تكمعددهم وقلَّ

 داللة على أن اهللا معز دينه وناصر رسوله ومظهر :أي، ان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آيةأي ك"
  ."]سورة آل عمران) ١٣([ }الْتَقَتَا{أي طائفتين  }ِفي ِفَئتَيِن{ ، أمرهكلمته ومعٍل

،  سوق بني قينقاعفياليهود  -صلى اهللا عليه وسلم– النبي  لما جمع هي أنهتمام الرواية التي ذكرها ابن كثير
واهللا لو لقيتنا ، ال يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً ال عهد لهم بالحرب: قال ف عليه بعضهم رد ما قالوقال لهم

 هذاف }الْتَقَتَا ِفي ِفَئتَيِن قَد كَان لَكُم آيةٌ{: ال لهمفق، يوم بدربما حصل  لم يعتبروا  فهموكذا وكذا، ،نالعرفت

  . كما ذكرنامن طريق ابن إسحاق أصالًهي   هذه الروايةلكن،  اليهود علىت اآليةحمل الكالم فيما إذا

 }وُأخْرى كَاِفرةٌ{،  وهم المسلمون}ِفَئةٌ تُقَاِتُل ِفي سِبيِل اللِّه{ ، أي للقتال}الْتَقَتَا{أي طائفتين  }ِفي ِفَئتَيِن{"

  ."وهم مشركو قريش يوم بدر

على كل حال ، و يشبه اإلجماعالقول وهذا ، في يوم بدر المراد بذلك}الْتَقَتَا ِفي ِفَئتَيِن يةٌقَد كَان لَكُم آ{: قوله
إن شاء -كما سيأتي ، في أكثر من ستين آية،  تكلمت كثيراً عن غزوة أحد-سورة آل عمران-هذه السورة 

 من سورة آل عمران هذا الموضعإال أن ،  وسورة األنفال هي السورة التي تحدثت عن غزوة بدر-اهللا
  .يتحدث عن غزوة بدر

 أي يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم ]سورة آل عمران) ١٣([ }يرونَهم مثْلَيِهم رْأي الْعيِن{ :وقوله"
  ."أي جعل اهللا ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة اإلسالم عليهم، في العدد رأي أعينهم

:  المشركين حيث قالإلى  على هذا القوليرجع  يرونهم الضمير في}ِهم رْأي الْعيِنيرونَهم مثْلَي{: في قوله

ر  قد كثّ-عز وجل-اهللا  أن يعني" في العدد رأي أعينهم أي يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم"
  .هم كثيرا أنالمسلمين في أعين المشركين فرأو

أن ذلك : - بل إن بعضهم يضيفه إلى الجماهير من أهل العلم،وهو قول كثير من أهل العلم- والقول اآلخر
ويدل على هذا القول القراءة ، أن المسلمين يرون المشركين مثليهم رأي العين، أي يرجع إلى المسلمين

  .على كل حال الضمير هنا يحتملف، وهي قراءة متواترة،  بالتاء)ترونهم( -قراءة نافع– األخرى

إن ف، عدد المشركينيحتمل أن يكون في عدد المسلمين و كان في المثلين  أنيحتمل }ثْلَيِهميرونَهم م{ :قولهو
 إشكال وهو هل يبقىلكن  ،المشركين مثليهمرأوا  فمعناه أنهم الرائي هم المسلمون بقول األكثر وهو أن قلنا

هل رأى  بمعنى ، أنفسهمن المسلمي عدد أم مثليعدد المشركينمثلي كان عدد المشركين في أعين المسلمين 
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مثلي عدد  يعني ، وثالثينهم ستمائةا عدد أم رأو-ضعف عدد المشركين– المسلمون المشركين ألفين
  ؟المسلمين

األول من هو :  موضعين يوجد احتماالن في اآليةشك أنه يحتمل هذا ويحتمل ذاك، والخالصة أن في هذه ال
  .؟لمين أم إلى المشركينإلى المس هل المثلية ترجع: ، والثاني؟الرائي

رأوا بمعنى أنهم ، أن المسلمين يرون أنفسهم أكثر من المشركينكما أنه يحتمل في اآلية معنى آخر وهو 
 هذا من ،أن اللفظ يحتملهذه االحتماالت وسبب ، هذه كلها احتماالت في اآليةف، أنفسهم مثلي عدد المشركين

ِإذْ يِريكَهم اللّه ِفي منَاِمك قَِليالً ولَو َأراكَهم كَِثيرا لَّفَِشلْتُم { : قال-عز وجل-ومن جهة أخرى أن اهللا ، جهة
وِإذْ يِريكُموهم ِإِذ الْتَقَيتُم ِفي َأعيِنكُم قَِليالً { :وفي اآلية األخرى قال، ]سورة األنفال) ٤٣([ }ولَتَنَازعتُم ِفي اَألمِر

ِفي َأع قَلِّلُكُميوِنِهمسورة األنفال) ٤٤([ }ي[.  

، في المشركين قطعاًوهي ،  وليست في اليقظةهي في المنام }ِإذْ يِريكَهم اللّه ِفي منَاِمك قَِليالً{ فاآلية األولى
  .كل طرف يرى الفريق اآلخر قلة إذ ،هي واقعة من الطرفيناآلية الثانية في اليقظة وو

يرون أنفسهم ضعفي  بمعنى أنهم سواء كان ذلك يرجع إلى المسلمين، }م مثْلَيِهميرونَه{ :هذه اآلية قالفي و
واآلية األخرى دلت على أن التقليل حصل من ، حصل التكثير أنه المقصودف، العكسعدد المشركين أو 

ليه صلى اهللا ع-النبي ف، واضحة رؤيا المنامفوعلى كل حال   قلة الفريق اآلخر،كل فريق يرى فالجانبين
، وحصل التقليل والتكثير في بعض األوقات بين يدي المعركة، وبشر أصحابه،  رآهم في المنام قلة-وسلم

ن المسلمين رأوا الكفار إ: فمن أهل العلم من يقول، حينما التقى الصفان أو إن ذلك قبل بدء االلتحام: سواء قلنا
 ولقد ،ا عليهمدموقْذلك رأوهم قلة؛ من أجل أن يثم بعد ، أكثر من عددهم الحقيقي؛ ليحصل التمحيص للمسلمين

أجل أن يغري كل طرف فكل ذلك إنما كان من ! أتراهم يبلغون المائة؟: يقول فيسأل صاحبه ابن مسعودكان 
 كان يسوقهم إلى االلتحام مع -عز وجل-فاهللا ، ميقدم عليهحفنة قليلة جداً فإنه حينما يرى أنهم ألنه  باآلخر

، لة وليس معهم سالح وعتاد يكفي لمواجهة عسكريةمن أجل العير وهم قا في أول األمر أنهم إنما خرجو
كََأنَّما يساقُون ِإلَى الْموِت {:  صور اهللا حالهم بقولهاولهذ،  وقدر أمراً آخر-عز وجل-وبعد ذلك قضى اهللا 

وننظُري مهطرف باآلخر  كل يغري أنقليل من أجلثل هذا الت م بعد ذلكوهكذا حصل، ]سورة األنفال) ٦([ }و 

  . هو سبحانهيقدر ما يشاء لحكمة عظيمة يعلمها يقضي و-عز وجل-واهللا ، فيقدم عليه وال يتردد

 ، الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم ترى أي}يرونَهم مثْلَيِهم رْأي الْعيِن{ :إن المعنى في قوله تعالى: وقيل"
  .دد ومع هذا نصرهم اهللا عليهمأي ضعفيهم في الع

ثم ، فرأيناهم يضعفون علينا شركينالموقد نظرنا إلى : -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود 
وِإذْ يِريكُموهم ِإِذ الْتَقَيتُم ِفي َأعيِنكُم {: وذلك قوله تعالى، نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجالً واحداً

  ."]سورة األنفال) ٤٤([ اآلية } ويقَلِّلُكُم ِفي َأعيِنِهمقَِليالً

 كل طائفة -عز وجل-وفي وقت آخر أغرى اهللا ، يرونهم مثليهم في بعض المراحليعني أنهم كانوا 
سورة ) ٤٤([ }لُكُم ِفي َأعيِنِهموِإذْ يِريكُموهم ِإِذ الْتَقَيتُم ِفي َأعيِنكُم قَِليالً ويقَلِّ{ :، قال تعالىباألخرى فرأوهم قلة

  .واهللا أعلم، من أجل أن يغري كل طائفة باألخرى ]األنفال
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ا نللوا في أعينلقد قُ:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود "
: كم كنتم؟ قال:  منهم فقلناجالًفأسرنا ر: قال، أراهم مائة: تراهم سبعين؟ قال: حتى قلت لرجل إلى جانبي

فعندما عاين كل من الفريقين اآلخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف؛ ليتوكلوا ، اًألف
ليحصل لهم الرعب ورأى المشركون المؤمنين كذلك؛ ، -عز وجل-ويتوجهوا ويطلبوا اإلعانة من ربهم 

 وهؤالء ،ف والتقى الفريقان قلل اهللا هؤالء في أعين هؤالءثم لما حصل التصا، والخوف والجزع والهلع
) ٤٤([ }ِليقِْضي اللّه َأمرا كَان مفْعوالً وِإلَى اللِّه تُرجع األمور{ ؛ ليقدم كل منهما على اآلخر؛في أعين هؤالء

ويعز المؤمنين ويذل ، يانظهر كلمة اإليمان على الكفر والطغفي،  أي ليفرق بين الحق والباطل]سورة األنفال
واللّه { : وقال هاهنا]سورة آل عمران) ١٢٣([ }ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌ{ :الكافرين كما قال تعالى

 لمن اًن في ذلك لمعتبرإأي : ]سورة آل عمران) ١٣([ }يَؤيد ِبنَصِرِه من يشَاء ِإن ِفي ذَِلك لَِعبرةً لَُّأوِلي اَألبصاِر
له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة اهللا وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة 

  . ويوم يقوم األشهاد،الدنيا

}الذَّه ِة ِمنقَنطَرالْقَنَاِطيِر الْمو ِنينالْباء والنِّس اِت ِمنوالشَّه بِللنَّاِس ح نيِة زموسِل الْمالْخَيِة والِْفضِب و
قُْل َأُؤنَبُئكُم ِبخَيٍر من ذَِلكُم ِللَِّذين اتَّقَوا ِعند * واَألنْعاِم والْحرِث ذَِلك متَاع الْحياِة الدنْيا واللّه ِعنده حسن الْمآِب

 }هار خَاِلِدين ِفيها وَأزواج مطَهرةٌ وِرضوان من اللِّه واللّه بِصير ِبالِْعباِدربِهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْ

ن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع المالذ من النساء ي يخبر تعالى عما ز]سورة آل عمران) ١٥-١٤([
  ."فبدأ بالنساء؛ ألن الفتنة بهن أشد، والبنين

 :لقوله تعالى؛ -سبحانه وتعالى-هو اهللا  يمكن أن يكون المراد بالمزين }زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت{: في قوله

البخاري ما يدل  صحيحجاء عن عمر في لما و، ]سورة الكهف) ٧([ }ِإنَّا جعلْنَا ما علَى الَْأرِض ِزينَةً لَّها{
  .على هذا المعنى

 لما خلق -عز وجل-والمعنى األول أقرب؛ ألن اهللا  ، الشيطانهولشهوات ان لهم مزين الإ: يمكن أن يقالو
  .النفوس ركب فيها الغرائز والشهوات

 والمقصود بها ما تنزع إليه النفس ،والشهوات هنا أطلقت على المشتهيات وإن كان أصل الشهوات جمع شهوة
  .الخ..والبنين والقناطير من النساء  التي تشتهيها النفوسأطلقت هنا على األمورف مما تستلذه وتميل إليه وتهواه

 ألن ؛يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع المالذ من النساء والبنين فبدأ بالنساء"

ما تركت بعدي أضر على الرجال ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-كما ثبت في الصحيح أنه ، الفتنة بهن أشد
 فأما إذا كان القصد بهن اإلعفاف وكثرة األوالد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما ،)١())ءمن النسا

  ."ء خير هذه األمة من كان أكثرها نساوإن، وردت األحاديث بالترغيب في التزويج واالستكثار منه

  .وهذا ال يعارض أنها زينت في نفوس الناس وصارت نفوسهم مجبولة على الميل إليها

                                                

 ستغفاركتاب الذكر والدعاء والتوبة واالومسلم في  ) ١٩٥٩ص   / ٥ج  ) (٤٨٠٨ (باب ما يتقى من شؤم المرأة      -أخرجه البخاري في كتاب النكاح       - 1

 .)٢٠٩٧ص  / ٤ج ) (٢٧٤٠ (لفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءباب أكثر أهل الجنة ا -



 ٥

إن نظر إليها سرته وإن ، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله و"
حبب إلي النساء (( :وقوله في الحديث اآلخر، )٢())وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، أمرها أطاعته

  .)٣())والطيب وجعلت قرة عيني في الصالة

 من -صلى اهللا عليه وسلم-لم يكن شيء أحب إلى رسول اهللا ": -ارضي اهللا تعالى عنه-وقالت عائشة 
  ."من الخيل إال النساء: "وفي رواية، "النساء إال الخيل

   وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد ،فهو داخل في هذا، وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة

: فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث،  ممن يعبد اهللا وحده ال شريك له-صلى اهللا عليه وسلم-

  .")٤())تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة((

 وإنما اقتصر على ذكر ،األوالد ليشمل البنات والبنين:  فلم يقل،ذكر البناتيم لالبنين وهنا ذكر يالحظ أنه 
 دون ذكرهمهو ف، ويعتضد بهم ويفتخر يتقوى بهم والرجل ،البنين؛ ألن الناس إنما يتزينون بهم في مجالسهم

  . واهللا أعلم،لهذا السببالبنات 

، فهذا مذموم، وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيالء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء"
حمود عليه فهذا ممدوح م، ات والطاعروتارة يكون للنفقة في القربات وصلة األرحام والقرابات ووجوه الِب

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك شرعاً، 
  ."وغيره

 أقواالً ساققد كان  و-رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره ابن جرير ،المال الكثير وال يحدالمراد بالقنطار أي 
إن القنطار يبلغ : يقول مثالً، فمنهم من اً شاسعاًفرقه األقوال ذه بينيالحظ أن و، في تحديد القنطاركثيرة جداً 

، وأما هو المال الكثيرالقنطار فعلى كل حال ، ومنهم من يقول أكثر من هذا،  سبعين ألفاً: من يقولهمومن، ألفاً
  .المال القليل فال يقال له قنطار

المال المضعف الذي فهو ، لفةؤلوف مأ:  كما تقول،قناطير مقنطرة: تقول، المضعفةمعنى المقنطرة أي و
  .جداً كثير بمعنى أنه بعضه على بعض

   إن أقل الجمع ثالثة : فإذا قلنا، والمقنطرة جمع الجمع،  القناطير جمع قنطار إن: ومن أهل العلم من يقول

ر الطبري وقال به ابن جري، وهذا قال به جماعة،  فيكون القناطير ثالثة والمقنطرة تسعة-كما هو المشهور-
  .-رحمه اهللا-

فهو مال كثير بعضه على بعض واهللا ، ألوف مؤلفة: أي المضعفة كما نقول القناطير المقنطرة على كل حالو
  . أعلم
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،  عليهااتارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل اهللا متى احتاجوا إليها غزو: وحب الخيل على ثالثة أقسام"
وتارة للتعفف واقتناء نسلها ، واء ألهل اإلسالم فهذه على صاحبها وزروتارة تربط فخراً ون، فهؤالء يثابون

 عند قوله -إن شاء اهللا تعالى-كما سيأتي الحديث بذلك ، فهذه لصاحبها ستر، ولم ينس حق اهللا في رقابها

  ."] سورة األنفال)٦٠([ اآلية }وَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة وِمن رباِط الْخَيِل{ :تعالى

لكن الذين يعرفونها ، هذه الخيلب في الغالب ننحن قد ال ندرك حقيقة المعنى هنا؛ ألن الناس لم يعودوا يشتغلو
كما يربي ((: ولذلك جاء في الحديث،  تفوق أهله الواحدة عندهم ربما-يل العربيةال سيما الخ-ويشتغلون بها 

 ، يقوم عليها بنفسه كان الواحد منهم ال الرقيق وال الخدم وإنما،لى أحدلون ذلك إ فما كانوا يِك)٥())أحدكم فلوه
  . لشدة شغفه بها وعنايته بهال ذلك إلى أحد غيره؛ال يِكف، ربيتها وتعليمها وتدريبها وغسلها ونحو ذلك تمن

  ."المسومة الراعية": -مارضي اهللا عنه-وأما المسومة فعن ابن عباس "

 السارحة وهو :وقيل، فهي التي ترعى في المراعي،  في سائمة الغنم، السائمة:كما تقول، يعني من السوم
  .معنى قريب منهب

  ." الحسانوالمطهمة"

  هنا يتحدث إنما-عز وجل-اهللا كيف تكون معدة للجهاد ولكن الخيل المسومة ، المعدة للجهاد: وبعضهم يقول

 ،هذا مركوز في نفوس المسلمين وغير المسلمينف، عما زين للناس من الشهوات وما تحبه أنفسهم وتميل إليه
 واهللا ،تخصيص ذلك بأنها معدة للجهاد فيه بعدلذلك فإن ، ل الحطاميوذلك تعلق بهذه األمور التي هي من قب

  .تعالى أعلم

سواء كان ذلك من فعل ، لها عالمة تميزهاأي ، وهي العالمة كأنه أرجع المسومة إلى السمة وبعضهم
رة والتحجيل الذي يكون من األمور المستحسنة في  كالغُّ،ناً فيها تكون حسٍةيِشمعلمة ِبصاحبها أو كانت 

 هي المرسلة التي  الخيل المسومة: يقول-صاحب كتاب المقاييس في اللغةابن فارس مثل - وبعضهم، الخيل
  .عليها ركبانها

الخيل إن : - عليه السياق والتركيب ما دل وأن هذاواهللا تعالى أعلم ال سيما-على كل حال يمكن أن يقال و
، وتتميز بألوانها وهيئاتها وما أشبه ذلك، ة تميزها وتزيدها جماالً وحسناًيالتي فيها عالمة وِش هي المسومة

 وهذا هو اختيار ابن جرير ، جذب إليها النفوس وتستهويها لحسنها وجمالها وهيئاتهامما تسترعي االنتباه وتن

  . هذه الجملة في تفسير-رحمه اهللا-

وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبزى والسدي والربيع بن "
  .وقيل غير ذلك، المسومة الغرة والتحجيل: وقال مكحول، أنس وأبي سنان وغيرهم

                                                

ومسلم فـي كتـاب    )٥١١ص  / ٢ج ) (١٣٤٤(يب اب ال يقبل اهللا صدقة من غلول وال يقبل إال من كسب ط  ب -أخرجه البخاري في كتاب الزكاة       - 5
 ).٧٠٢ص  / ٢ج ) (١٠١٤ (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها  -الزكاة 
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: -ليه وسلمصلى اهللا ع-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى اإلمام أحمد عن أبي ذر 

اللهم إنك خولتني من بني آدم : ليس من فرس عربي إال يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول((
  .)٦()) وماله إليههأو أحب أهل،  إليههجلعني من أحب ماله وأهلاف

 ]ورة آل عمرانس) ١٤([ }والْحرِث{ ، يعني اإلبل والبقر والغنم]سورة آل عمران) ١٤([ }واَألنْعاِم{ :وقوله تعالى

  ." األرض المتخذة للغراس والزراعةييعن

، فهي األنعام ]سورة األنعام) ١٤٣([ }ثَماِنيةَ َأزواٍج{ :سورة األنعام في آية -عز وجل-ما ذكر اهللا  هي األنعام
 وإن كانت اإلبل هي األفضل وهي أنفس أموال، وهنا تشمل الجميع، م على اإلبل خاصةعوربما أطلقت النَّ

  .العرب

واللّه ِعنده { ، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة}ذَِلك متَاع الْحياِة الدنْيا{ :ثم قال تعالى"
قُْل َأُؤنَبُئكُم ِبخَيٍر من { :ولهذا قال تعالى،  حسن المرجع والثواب: أي]سورة آل عمران) ١٤([ }حسن الْمآِب

 من  بخير ما زين للناس في هذه الحياة الدنياخبركمُؤأ قل يا محمد للناس : أي]سورة آل عمران) ١٥([ }مذَِلكُ
  .زهرتها ونعيمها الذي هو زائل ال محالة

 : أي]نسورة آل عمرا) ١٥([ }جِري ِمن تَحِتها اَألنْهارِللَِّذين اتَّقَوا ِعند ربِهم جنَّاتٌ تَ{ :عن ذلك فقالثم أخبر 

من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما ، تنخرق بين جوانبها وأرجائها األنهار من أنواع األشربة
  .ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر

  .ال يبغون عنها حوال ، أي ماكثين فيها أبد اآلباد}خَاِلِدين ِفيها{ 

، الخبث واألذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا من الدنس وأي }وَأزواج مطَهرةٌ{
ولهذا قال تعالى في اآلية األخرى ،  فال يسخط عليهم بعده أبداحل عليهم رضوانه ي: أي}وِرضوان من اللِّه{

  .ن النعيم المقيم أي أعظم مما أعطاهم م]سورة التوبة) ٧٢([ }وِرضوان من اللِّه َأكْبر{ :التي في براءة

 .بحسب ما يستحقه من العطاء يعطي كال : أي}واللّه بِصير ِبالِْعباِد{: ثم قال تعالى

                                                

 ).٢٤١٤(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٧٠ص  / ٥ج ) (٢١٥٣٥( أخرجه أحمد - 6
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين
   .بعدو، أجمعين

الَِّذين يقُولُون ربنَا ِإنَّنَا آمنَّا فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا وِقنَا { :وله تعالى في تفسير ق-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
  ]سورة آل عمران) ١٧-١٦([ }الصاِبِرين والصاِدِقين والْقَاِنِتين والْمنِفِقين والْمستَغِْفِرين ِباَألسحاِر* عذَاب النَّاِر

الَِّذين يقُولُون ربنَا ِإنَّنَا {: فقال تعالى، اده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل عب-تبارك وتعالى-يصف "
  . بك وبكتابك وبرسولك:أي }آمنَّا

، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا }فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا{
  .]سورة آل عمران) ١٦([ }ِروِقنَا عذَاب النَّا{

 فيما أخبروا به من }والصاِدِقين{، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات }الصاِبِرين{: ثم قال تعالى
أي في  }والْمنِفِقين{، الطاعة والخضوع:  والقنوت}والْقَاِنِتين{إيمانهم بما يلتزمونه من األعمال الشاقة 

 ذوي ةسااو وم،وسد الخالت،  وصلة األرحام والقرابات،أمروا به من الطاعاتأموالهم في جميع ما 
  .الحاجات

 لما -عليه السالم- إن يعقوب :وقد قيل،  دل على فضيلة االستغفار وقت األسحار}والْمستَغِْفِرين ِباَألسحاِر
  .خرهم إلى وقت السحرنه أأ ]سورة يوسف) ٩٨([ }سوفَ َأستَغِْفر لَكُم ربي{ :يهبنقال ل

وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول اهللا 
 في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل -تبارك وتعالى-ينزل اهللا ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  . الحديث)١())هل من مستغفر فأغفر له، ب لههل من داع فأستجي، من سائل فأعطيهل ه: فيقول، اآلخر

صلى اهللا - الليل قد أوتر رسول اهللا لِّن كُِم":  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن عائشة 
  .)٢("فانتهى وتره إلى السحر،  من أوله وأوسطه وآخره-عليه وسلم

: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: قول يصلي من الليل ثم ي-رضي اهللا تعالى عنه-وكان عبد اهللا بن عمر 

  ."]رواه ابن أبي حاتم[ أقبل على الدعاء واالستغفار حتى يصبح، نعم

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

                                                
 - كتاب صالة المسافرين وقصرهاومسلم في ) ٣٨٤ص  / ١ج ) (١٠٩٤ (ل باب الدعاء والصالة من آخر اللي- أخرجه البخاري في أبواب التهجد - 1

 ).٥٢١ص  / ١ج ) (٧٥٨ (باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل واإلجابة فيه

وأن كعـة  باب صالة الليل وعدد ركعات النبي صلى اهللا عليه و سلم في الليل وأن الـوتر ر                 -أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها         - 2
 )٥١٢ص  / ١ج ) (٧٤٥ (الركعة صالة صحيحة
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 هذه األوصاف التي ذكرها ]سورة آل عمران) ١٧([ }الصاِبِرين والصاِدِقين والْقَاِنِتين{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 فالصبر هنا كما أنه يشمل ما ذكره ،خص بشيء دون شيء معانيها وال تُحمل على أعم تُ-عز وجل-اهللا 

حبس   كذلك أيضاً يشمل،والصبر عن المعاصي،  من الصبر على الطاعات-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
  . يصبر على أقدار اهللا المؤلمة أنيعني، لمصيبةلتسخط والجزع في حال االنفس عن ا

 كما يشمل الصدق في ، ويشمل أيضاً الصدق باللسان،وكذلك أيضاً الصدق فإنه يشمل الصدق في اإليمان
  .كل أنواع الصدق داخلة فيهأي أن ، الفعل والحال

وأن ،  من أنه دوام الطاعة-رحمه اهللا-ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية على و وأما القنوت فسبق الكالم عليه
  .متقاربة المعاني التي يذكرها السلف من الطاعة والخضوع ونحو ذلك

      فمن أهل العلم من السلف ، ]سورة آل عمران) ١٧([ }والْمستَغِْفِرين ِباَألسحاِر{ : في قولهوأما ذكر السحر

 أن ذلك يفسر على -واهللا تعالى أعلم- واألقرب، من بعدهم من فسره بالصالةو -مرضي اهللا تعالى عنه-
 ؛ بالصالة ذلكيفسر يمكن أن لكان، والمسبحين باألسحار: ولو أنه قال، طلب المغفرة: أياالستغفار  بظاهره

 وذلك أن هذا الوقت ؛-واهللا تعالى أعلم-حمل على ظاهره يه وأما االستغفار فإن، فإن الصالة يقال لها تسبيح
في الحديث فيكون للدعاء  إلى سماء الدنيا كما -تبارك وتعالى-حيث ينزل الرب  ؛هو مظنة إجابة الدعاء

فإذا صلى اإلنسان ما شاء اهللا أو ما كتب اهللا له أن يصلي فإنه بعد ذلك يستغفر في هذا الوقت ، مزية فيه
 .واهللا أعلم، الشريف
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو والْمالَِئكَةُ وُأولُواْ الِْعلْـِم         شَِهد اللّه   { : في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
 ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه ِط الَ ِإلَهاً ِبالِْقسِإالَّ ِمـن  * قَآِئم تُواْ الِْكتَابُأو ا اخْتَلَفَ الَِّذينمو الَماللِّه اِإلس ِعند ينالد ِإن

    ماءها جِد معابِ          بالِْحس ِريعاللِّه س اِت اللِّه فَِإنِبآي كْفُرن يمو منَهيا بغْيب تُ       * الِْعلْمـلَمفَقُـْل َأس وكـآجح فَإن
ِد اهتَدواْ وِإن تَولَّـواْ فَِإنَّمـا       وجِهي ِللِّه ومِن اتَّبعِن وقُل لِّلَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب واُألميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَمواْ فَقَ            

  .]سورة آل عمران) ٢٠-١٨([ }علَيك الْبالَغُ واللّه بِصير ِبالِْعباِد

أي : }َأنَّـه الَ ِإلَـه ِإالَّ هـو   {:  شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القـائلين     شهد تعالى وكفى به   
كما قـال  ، وهو الغني عن ما سواه، أن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه    المتفرد باإللهية لجميع الخالئق و    

 وأولـي العلـم     تـه  ثم قرن شهادة مالئك    ،]سورة النساء ) ١٦٦([ اآلية }لَِّكِن اللّه يشْهد ِبما َأنزَل ِإلَيك     { :تعالى
وهـذه  ، ]سـورة آل عمـران  ) ١٨([ }كَـةُ وُأولُـواْ الِْعلْـمِ   شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو والْمالَئِ       { :فقال، بشهادته

  .خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

رات السلف في تفـسير معناهـا   هذه الشهادة عبا، }شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو   { : هاهنا -تبارك وتعالى -فقوله  
  األلفاظ الواردة عنهم في تفسيرهاهذه مجمل ، تدور على اإلعالم والبيان واإلخبار والحكم والقضاء

-وذكر أن هذه المعاني التي ذكرها السلف        ، ال في الكالم على هذه الجملة      أط -رحمه اهللا -والحافظ ابن القيم    

 بد فيهـا مـن       وذلك أن الشهادة ال    ؛ وأنها من جملة مراتبها    ، ال تخرج عن معناها    --رضي اهللا تعالى عنهم   -
وإال فإن الشهادة بجهل فيما يشهد به ال        ،  فإن الشاهد ال بد أن يكون عالماً بمضمون شهادته         العلم بالمشهود به؛  

عـز  -  واهللا، فإذا تكلم به وإن لم ينطق بلفظ الشهادة فقد شهد         ، ثم أيضاً التكلم بذلك   ، بد منه  فهذا أمر ال  ، تصح
فعـدها   ]سورة الزخـرف  ) ١٩([ }ستُكْتَب شَهادتُهم ويسَألُون  { :ئكة إناثاً  قال عن أولئك الذين جعلوا المال      -وجلَّ

وكذلك أيـضاً إذا    ،  فمن تكلم بشيء فقد شهد به     ، وهذا كثير في القرآن   ، شهادة مع أنهم لم ينطقوا بلفظ الشهادة      
عن اتصافه بصفات الكمال إلـى      ،  أخبر عن توحيده   -عز وجلَّ -واهللا  ، شهد فقد   أعلم به غيره  ، أخبر به غيره  

 أخبرهم بقولـه وأخبـرهم     حيث فهذه شهادة ،  عنه مما يتصل بهذا المعنى     -عز وجلَّ -غير ذلك مما أخبر اهللا      
 نصب فـي    -تبارك وتعالى - كما أن اهللا     ، تدل على كماله ووحدانيته وعدله     -عز وجلَّ -فإن أفعال اهللا    ، بفعله

 بأنـه ال إلـه إال        أيضاً -تبارك وتعالى -ثم إن إخباره    ، هذا الكون الذي نشاهده من دالئل التوحيد ما ال يخفى         
 إلزام المكلفـين بهـذه       أي ، كما أنه يقتضي اإللزام    ،بل هو حكم بذلك   ، في هذا المقام يقتضي الحكم بذلك     ، هو

  .لزام وإ-تبارك وتعالى- فهو حكم منه ،الكلمة وبمقتضياتها
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فهي من مراتبها العلم والتكلم واإلخبار      ،  يرى أن هذه األمور جميعاً تدخل فيها       -رحمه اهللا -فالحافظ ابن القيم    
  .خالصته ولكن هذا محصلته، وأطال في الكالم على هذا المعنى جداً، والبيان والحكم واإللزام

ثـم  " :يقول المفسر ]سورة آل عمران) ١٨([ } والْمالَِئكَةُ وُأولُواْ الِْعلِْمشَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو {: في قوله تعالى  
وهـذه   }شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو والْمالَِئكَةُ وُأولُواْ الِْعلْمِ      { :فقال، قرن شهادة مالئكته وأولي العلم بشهادته     
، هذا من وجـه ،  اعتبر شهادتهم وذكرها-عز وجلَّ- أن اهللا  وذلك :"خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام     
 عبر عن ذلـك عـن شـهادته    -عز وجلَّ-ن اهللا من جهة أوأيضاً  ، وذكرها أيضاً مع شهادته وشهادة مالئكة     

 :ولـم بقـل   ، ذكر هذه الشهادات بعـده    ثم   }شَِهد اللّه { : فهو قال  وشهادة مالئكة وشهادة أهل العلم بفعل واحد      

 وإنما عبر بفعل واحد فأدخل فيه هـذه         ،و العلم مثالً  وشهد المالئكة وشهد أول   ثم   }د اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو      شَِه{
  .الشهادات الثالث

 عليها فـدل    -عز وجلَّ -استشهدهم   التي   ظم هذه الشهادة  أيضاً عِ ومن أوجه كونها خصوصية عظيمة للعلماء       

ال بالتـالي   و،  من بين الخلق   -عز وجلَّ - اختصهم اهللا    ، فقد م أيضاً االختصاص  ث، ذلك على مكانتهم ومنزلتهم   
علـيهم  -فإن الرسل   ، وإنما ذكر أهل العلم   ،  لم يذكر الرسل واألنبياء هنا     -عز وجلَّ -يشكل على ذلك أن اهللا      

  . هم من أولى من يوصف بذلك-الصالة والسالم

وال شك  ، ن أجله حصل هذا االعتبار لهم وهو وصف العلم        الذي م إشارة إلى المعنى     فيه ذكر أهل العلم      إن ثم
  .أن هذا من أعظم المطالب في الشهادة

وهـذه خـصوصية   ": قولهفي   الوجوه التي يمكن أن تستخرج مما يدخل تحت هذا المعنى             فإن على كل حال  و
  . المعنى أن يستخرج من هذا مما يمكنيدخل فيه ما ذكرت ويدخل فيه غيره :"عظيمة ألهل العلم

  . هو في جميع األحوال كذلك: أي}قَآِئماً ِبالِْقسِط{

شَـِهد  { :لكن ما هو موضعها الذي تتعلق به من هـذه اآليـة  ، هذه منصوبة على الحال   }قَآِئماً ِبالِْقسطِ {: قوله
؟}اللّه  

، القسط أنه ال إله إال هو     شهد اهللا حال قيامه ب    : كون المعنى في،  بلفظ الجاللة  إنها تتصل : من أهل العلم من يقول    
 وقـد  ، مقسط عادل في حكمه بهذه الشهادة التي هي أعظم شهادة على أجل مشهود بـه             -تبارك وتعالى -فهو  

، ومن أجلها وجدت الجنة والنار    ، وتؤثر أموراً انقسم الخليقة بها إلى قسمين      ،  لها أحكاماً  -عز وجلَّ -جعل اهللا   
  نب أقواماً وأبعد آخري   ومن أجلها قر ،إلـى   ، ومن  أجلها عـذب     ،ومن أجلها أثاب  ،  آخرين  أقواماً وأذلَّ  وأعز 

بالقسط أنه  وشهد حال قيامه بالعدل      بها، فاهللا    غير ذلك من أحكامه العادلة التي تتفرع عن هذه الشهادة وتتصل          
  .ال إله إال هو

، ]سـورة آل عمـران  ) ١٨([ } الَ ِإلَه ِإالَّ هـو شَِهد اللّه َأنَّه  { : من قوله  أن ذلك يتصل بما بعد إال     : والمعنى الثاني 
  .سطال إله إال هو حال كونه قائماً بالق: يكون المعنىف، متصلة بالضمير المنفصلفتكون 

 وبه قال جمع كثير مـن أهـل         -رحمه اهللا -هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية           الثاني  وهذا المعنى 
تكون الشهادة واقعة   أي  ، متضمنة لهذين األمرين  بهذا االعتبار   ادة أهل العلم    فتكون شهادة المالئكة وشه   ، العلم

فإن هذه الشهادة ألهل العلم وأنه      ، أما على المعنى األول   ،  وعلى قيامه بالقسط   -سبحانه وتعالى -على وحدانية   
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أنـه ال إلـه إال     قسط  ل شهد اهللا حال قيامه با     :؛ ألن المعنى األول   ال إله إال هو تكون واقعة على الوحدانية فقط        
، طشهد اهللا وشهد المالئكة وشهد أولو العلم بأنه ال إله إال هو والحال أنه قائم بالقـس                : الثانيأما المعنى   و، هو

  .هذاعلى على هذا وفهم يشهدون 

 وتكون أيضاً باعتقادهم وإقرارهم وتكون أيضاً ببيانهم ودعائهم إلى        ، وشهادة أهل العلم تكون بعلمهم ومعرفتهم     

شهادة أهـل العلـم    إن  :من يقول  أهل العلم من  كل هذا يدخل في هذه الشهادة؛ ألن        ف، لشهادة وعملهم بها  هذه ا 
هذا كله داخـل  والصحيح أن ، هو إخبارهم به وإعالمهم بذلك: ومنهم من يقول  ، أنهم عرفوا ذلك  أي  بمعرفتهم  

فهـم  ،  غيرهم بذلكإخبارهم أيضاً وإعالمهم مع ،مبني على العلم والمعرفةفإن حكمهم بهذا واعتقادهم به      ، هفي
الناس يتفاوتون في   و، كل هذا من شهادتهم   ف ،ويعملون بمقتضاها ، يعلمون الناس ويخبرونهم ويدعونهم إلى هذا     

  .واهللا تعالى أعلم، تحقيق هذا المعنى على قدر ما حققوا من هذه األمور

  . أي قائماً بالعدل في أقواله وأفعاله وأحكامه]رانسورة آل عم) ١٨([ }قَآِئماً ِبالِْقسِط{ :ومعنى قوله

}وِإالَّ ه تأكيد لما سبق }الَ ِإلَه.  

 : يقـول  -عز وجـلَّ  -اهللا  ف، أن التأسيس مقدم على التوكيد    : والقاعدة :"تأكيد لما سبق   }الَ ِإلَه ِإالَّ هو   {: "يقول

} وِإالَّ ه الَ ِإلَه َأنَّه اللّه {: ثم قال بعده، ]رة آل عمـران سو) ١٨([ }شَِهدوِإالَّ ه فالحافظ ، ذكرها مرتينهو  ف}الَ ِإلَه
  . أعاده للتأكيد أي،ن هذا من قبيل التوكيدإ: يقول -رحمه اهللا-ابن كثير 

: قـول ي }شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو      { :ن األولى وهو قوله   إ: من يقول فمنهم  ، ومن السلف من يقول غير ذلك     

 لخلقه  -عز وجلَّ -هذا تعليم من اهللا     :  يقول }الَ ِإلَه ِإالَّ هو   {: والثانية،  بالتوحيد -تبارك وتعالى -هذا وصف له    
  . من قبيل التوكيد ذلكيكونفال ، وصف نفسه بالوحدانية ثم علم خلقه كيف يقولونأي أنه ، أن يقولوا ذلك

وِإذْ { :-مـثالً –تبارك وتعالى في سورة البقرة      - قوله   ل العلم في  كالم أه هذه المسألة   مسائل التي تشبه    من ال و
وِإذْ { : في سورة إبـراهيم    األخرىمع قوله في اآلية      ]سورة البقرة ) ١٢٦([ }قَاَل ِإبراِهيم رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا      
 كما يقول بعض أهـل العلـم   الفرق بين الموضعينف ]براهيمسورة إ) ٣٥([ }قَاَل ِإبراِهيم رب اجعْل هذَا الْبلَد آِمنًا  

 قبـل  هـذا البلـد   يدعو فيه ربه أن يوجد   ألنه كان في مقام    }اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا   {:  قال في الموضع األول  أنه  
 وصـارت    الكعبة يت فلما بن   أي فهو دعا اهللا أن يوجد بلداً آمناً،        ، أي أن هذا الدعاء كان قبل بناء البيت        وجوده

  .]سورة إبراهيم) ٣٥([ }رب اجعْل هذَا الْبلَد آِمنًا:  ربه أن يجعل هذا البيت الموجود آمناً فقالموجودة دعا

 : تعـالى مـع قولـه   ]سورة الفتح) ٢([ }ويهِديك ِصراطًا مستَِقيما{ :-تبارك وتعالى-من أمثلة ذلك أيضاً قوله     و

، إنه أخبره أنه سيهديه صراطاً مستقيماً     : من أهل العلم من يقول    ف، ]سورة الفاتحة ) ٦([ }ِقيماهِدنَا الصراطَ المستَ  {
اهـِدنَا  { : فقـال  عرفهو عنه   -عز وجلَّ -فلما عرف ذلك دعا ربه أن يهديه إلى هذا الصراط الذي أخبره اهللا              

ستَِقيماطَ المرواضحالفرق بين المعنيين و]سورة الفاتحة) ٦([ }الص .  

ه ابن كثير من أنـه      يحتمل ما ذكر   ]سورة آل عمران  ) ١٨([ }الَ ِإلَه ِإالَّ هو   {: -تبارك وتعالى -قوله  أن  فالحاصل  
إخبـار عـن شـهادته    ، ]سورة آل عمـران ) ١٨([ }شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو{ : قولهيحتمل أن يكون   و للتأكيد،
سـبحانه  - إخبار عـن توحيـده  ة الثاني }الَ ِإلَه ِإالَّ هـو  {تكونو، ة أهل العلموشهادة المالئكة وشهاد ، بالتوحيد



 ٤

 لمعنـى جديـد وليـست       تكون الثانية مؤسسة   هذا المعنى  والفرق بين المعنيين أيضاً واضح، وعلى        -وتعالى
  .واهللا تعالى أعلم، والقوالن لهما وجه قريب من النظر، وال شك أن هذا هو األولى، مؤكدة

الحكيم في أقواله وأفعاله    ،  العزيز الذي ال يرام جنابه عظمة وكبرياء       ]سورة آل عمران  ) ١٨([ }عِزيز الْحِكيم الْ{
  .وشرعه وقدره

إخبار منه تعالى بأنه ال دين عنده يقبلـه  ، ]سورة آل عمران) ١٩([ }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم{ : وقوله تعالى 
صـلى اهللا  - به في كل حين حتى ختمـوا بمحمـد       تباع الرسل فيما بعثهم اهللا    وهو إ ،  سوى اإلسالم  من أحد 

 فمن لقي اهللا بعد بعثـة  -صلى اهللا عليه وسلم- جميع الطرق إليه إال من جهة محمد  الذي سد -عليه وسلم 
 غَيـر  ومـن يبتَـغِ  { :كما قال تعـالى ،  فليس بمتقبل بدين على غير شريعته-صلى اهللا عليه وسلم -محمد  

    َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن يوقال في هذه اآلية مخبراً بانحصار الدين المتقبـل         ، ]سورة آل عمران  ) ٨٥([اآلية   }اِإلس
  .]سورة آل عمران) ١٩([ }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم{ :عنده في اإلسالم

إخبار منه تعالى بأنه ال دين عنده يقبله مـن أحـد          " :هذا المعنى الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير وهو قوله         
، }ِإن الدين ِعند اللّـِه اِإلسـالَم      {هذا باعتبار هذه القراءة المشهورة التي هي قراءة الجمهور          ": سوى اإلسالم 

رى ثم استأنف يتحدث عن قضية أخ     ،  شهد اهللا بوحدانيته   ، حيث  جديد ىفتكون هذه الجملة استئنافية مقررة لمعن     
معنى هذا أنها   ،  آخر ما ذكر   إلى.. ين عنده    منه تعالى بأنه ال د     اًفتكون إخبار ، وهي أن الدين عند اهللا اإلسالم     

 لكنها   لما سبق  جملة استئنافية مقررة لمضمون ما قبلها؛ ألن اإلسالم يتضمن شهادة أال إله إال اهللا فهي مقررة               
، }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسـالَم {: نه واحد ال شريك له ثم قال     أوأخبر عن شهادته بوحدانيته     ، تعتبر جملة جديدة  

كمـا فـي قولـه      ، هي جملة استئنافية   ف }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم    { : من قوله  إن في   هذا على قراءة الكسر   ف
: على قراءة الفتح، أي أنه قـال أما و، ]سورة الطـور ) ٢٨([ }ِإنَّا كُنَّا ِمن قَبُل نَدعوه ِإنَّه هو الْبر الرِحيم { :تعالى

}      وِإالَّ ه الَ ِإلَه َأنَّه اللّه َأ{: ثم قال  اآلية   }شَِهد    الَماللِّه اِإلس ِعند ينالد شـهد  : حتمل أن يكون المعنى   يفهنا  ، }ن
  أي ،لما بعـدها  ئة  صارت موط كا،ها  يد  قضية التوح  ؛ ألن  فيه بعد  هذا و اهللا بتوحيده أن الدين عند اهللا اإلسالم      

مع أن كون الدين عند اهللا اإلسالم يتـضمن كمـا سـبق    ،  أن الدين عند اهللا اإلسالم   علىكأنها ذكرت للشهادة    
أي ،  واو العطـف يكون هنا كأنه حـذف  فويحتمل أن تكون الشهادة واقعة على األمرين  ، شهادة أال إله إال اهللا    

المعنـى   يكـون   حيث، أقرب من الذي قبله المعنىوهذا، وأن الدين عند اهللا اإلسالم هو هد اهللا أنه ال إله إال ش
: يعني بكونه ، شهد اهللا بأنه ال إله إال اهللا       ليكون المعنى    قبله كأنه فيه باء مقدرة     أما الذي    ،شهد اهللا باألمرين  أنه  

 ولعـل   ،الثاني أقرب من األول   المعنى   ف ،ك له أن الدين عند اهللا اإلسالم       بكونه واحداً ال شري     أو ،ال إله إال اهللا   
:  التي في قوله    األولى "أن "بدالً من  }ن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم    َأ{:  قوله في  الثانية "أن "أقرب من هذا أن تكون    

}    وِإالَّ ه الَ ِإلَه َأنَّه اللّه فهـي   ، فهي موازية لألولـى ، أن شهادة أال إله إال اهللا هي بمعنى اإلسالمبمعنى }شَِهد
  .،بدل منها

هذا  ف ]سورة آل عمران  ) ٩٧([ }وِللِّه علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً        { :ومن أمثلة البدل قوله تعالى    
ن الدين ِعنـد اللّـِه      َأ{، ]مرانسورة آل ع  ) ١٨([ }شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو      { :قوله هنا أما  ، بدل بعض من كل   

الَمسواء عبرت عنها   ، بحيث تكون الثانية هي نفس األولى     ، كل من كل  بدل  فهذا  ، ]سورة آل عمران  ) ١٩([ }اِإلس



 ٥

 أما على قـراءة الكـسر   ،قراءة الفتحعلى وهذا أو يكون بدل اشتمال    ، بال إله إال اهللا أو عبرت عنها باإلسالم       
  . هنا-رحمه اهللا- جملة جديدة وهو الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير فالمعنى واضح أنها

ال ديـن  " :]سورة آل عمران) ١٩([ }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم{ : في قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى–الحافظ  يقول  
-كالم األنبيـاء  متأمل في يالحظ ال ":وهو إتباع الرسل فيما بعثهم اهللا به   ، عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم     

  قـال  -صلى اهللا عليـه وسـلم     -موسى  يجد أنهم جميعاً كانوا يدعون إلى اإلسالم، ف        -عليهم الصالة والسالم  

  وكـذلك  ]سورة يـونس  ) ٨٤([ }وقَاَل موسى يا قَوِم ِإن كُنتُم آمنتُم ِباللِّه فَعلَيِه تَوكَّلُواْ ِإن كُنتُم مسِلِمين            { :لقومه

-عيـسى     وكذلك اإلسالم، ب وا أبناءهم وص -عليه الصالة والسالم  -عقوب   وي -عليه الصالة والسالم  -اهيم  إبر

وا ؤكلهـم جـا   -عليهم الصالة والسالم-أن األنبياء : المقصود وقصته مع الحواريين، ف    -صلى اهللا عليه وسلم   
ومن يبتَِغ غَيـر اِإلسـالَِم      { :ويقول، ]سورة آل عمران  ) ١٩([ }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم    {: فاهللا يقول ، باإلسالم

   َل ِمنْهقْبِدينًا فَلَن ي{ ])وجلَّ - ولهذا قال اهللا     ]سورة آل عمران  ) ٨٥ عز-: }       ااِنيرالَ نَـصا ووِديهي اِهيمرِإب ا كَانم
َأم تَقُولُـون ِإن  {: -عز وجل-وقال   ]نسورة آل عمـرا ) ٦٧([ }ِكينولَِكن كَان حِنيفًا مسِلما وما كَان ِمن الْمشْرِ 

ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباطَ كَانُواْ هودا َأو نَصارى قُْل َأَأنتُم َأعلَم َأِم اللّه ومن َأظْلَم ِممـن                  
اللّهِ    كَتَم ِمن هةً ِعندادكانوا علـى    وإنما   فما كانوا على اليهودية وال على النصرانية      ، ]سورة البقرة ) ١٤٠([ } شَه

 -عز وجلَّ -الدين الذي يقبله اهللا     فكلهم على اإلسالم،     -عليهم الصالة والسالم  - األنبياء   وهكذا كان   ، اإلسالم

  .هو اإلسالم

عد ما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسـل إلـيهم        ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب األول إنما اختلفوا ب          
) ١٩([ }وما اخْتَلَفَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِإالَّ ِمن بعِد ما جاءهم الِْعلْم بغْيـا بيـنَهم              { :وإنزال الكتب عليهم فقال   

ـ          : أي ]سورة آل عمران    فحمـل  ،دابرهم بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغـضهم وت
  .بعضهم بغض البعض اآلخر على مخالفته في جميع أقواله أفعاله وإن كانت حقاً

 حيـث يتـصور   ،قصور العلموإما من الجهل :  الشر الذي يقع بين الناس ال يكون إال من أحد أمرين          أن يعني

عنـده فـي هـذه     علـم   يكون عنده ال أيأو أن يكون علمه باطالً، فينكر بعض الحقاألمر على غير وجهه  
  . فيتكلم بغير علم ويقع بسبب ذلك الخالف بين الناس والشرضيةالق

  االقتـضاء   كتـاب  وفي، ووقع كثيراً في هذه األمة    ،  وهذا الذي وقع بين أهل الكتاب      ،واألمر اآلخر هو البغي   

علـيهم الـصالة   - فالناس إنما اختلفوا بعد بعث األنبيـاء    ئاً من هذا األمر،   شي -رحمه اهللا -ذكر شيخ اإلسالم    
 طائفـة بغـضها    من باب العدوان والظلم فيحمل كلَّ  أي ،بغياً بينهم  ليس لخفاء الحق وإنما وقع ذلك        -والسالم

، وهـذا   به-عز وجلَّ- ولو كان هذا هو الحق الذي أخبر اهللا     وترك ما هم عليه   ،  إنكار ما معهم   لألخرى على 
هذا يأخذ بطـرف مـن      ف،  اليوم وهذا الذي نراه ونشاهده   ، دتجاوز الح والظلم  والعدوان   و البغيلشدة بغضهم و  

كل طائفة تريد أن    ف، الذي جاء به من يكرهه ويعاديه     ، وهذا يرد ذلك الحق   ، الحق وهذا يأخذ بطرف من الحق     
  .ولو كان برد الحق، تنتصر على من يعاديها

 : أي }فَِإن اللِّه سِريع الِْحـسابِ    {،  في كتابه  ما أنزل اهللا  ب أي من جحد     }ومن يكْفُر ِبآياِت اللّهِ   { :ثم قال تعالى  

  .ويعاقبه على مخالفته كتابه، فإن اهللا سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه



 ٦

 أن  أيـضاً من معانيها   و، سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه    أي   }فَِإن اللِّه سِريع الِْحسابِ   {: من معاني قوله تعالى   
فالمخلوق عند الكثرة   ، هو يحاسبهم كنفس واحدة   ف، له كثرة الخلق عن سرعة محاسبتهم      ال يشغ  -عز وجلَّ -اهللا  

 سـريع   -عـز وجـلَّ   -بينمـا اهللا    ، إلى أعوان ويحتاج إلى عقد وحسب     وربما يحتاج   ، طول مدة  يحتاج إلى 

ب الـنفس    يكون لهم جميعاً كما يحاس      سبحانه حسابه وكثرة أعمالهم وجناياتهم فإن   ، على كثرة الخلق  ، الحساب
فهـذه  ، لمجـرمين واسريع األخذ للظـالمين   أيضاً أنه يشعر }فَِإن اللِّه سِريع الِْحساِب{: قوله، كما أن   الواحدة

  .واهللا تعالى أعلم، المعاني يمكن أن تفهم من هذه اآلية

 فقل أخلصت   :أي }ِه ومِن اتَّبعنِ  فَقُْل َأسلَمتُ وجِهي ِللّ   {  في التوحيد   جادلوك :أي }فَإن حآجوك { :ثم قال تعالى  
أي علـى دينـي يقـول    : }ومِن اتَّـبعنِ { ، له وال ند له وال ولد له وال صاحبة     عبادتي هللا وحده ال شريك له     

سورة ) ١٠٨([  اآلية }قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِني          { :كما قال اهللا تعالى   ، كمقالتي

  .]يوسف

 }حجتُهم داِحـضةٌ { :-عز وجلَّ-وهؤالء كما أخبر اهللا    ،  بالمحاجة واألصل أنه يكون باإلدالء بالحجة       هنا عبر

واعتدوا بها فـي الجـدال     هي ليست حجة في الواقع أصالً لكن هم لما اعتبروها حجة            و، ]سورة الشورى ) ١٦([
ال ، ية شـيئاً  لهه مع أنها ال تملك من ذلك الوصف أو التـسم           آ  آلهتهم -لَّعز وج -كما سمى اهللا    سميت كذلك،   

فَـإن  { :فهـذا منـه هنـا   ، االعتبـار فجرى الخطاب بهذا ، لكن هي باعتبار نظرهم وحكمهم ،  وال كثيراً  قليالً
وكآجيقـة  سماها محاجة؛ باعتبار أن هذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجـة وهـذه حق        ، ]سورة آل عمران  ) ٢٠([ }ح
  . ]سورة آل عمران) ٢٠([ }فَقُْل َأسلَمتُ وجِهي ِللِّه ومِن اتَّبعِن{ :يالحظ أنه اكتفى بقولهوالرد كما ، الالجد

 أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول فـي         -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد        
وقُل لِّلَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَـاب  {: فقال تعالى، ين واألميين من المشركين الكتابيين من الملت به وما بعثه اهللا شرعه

 واهللا : أي]سـورة آل عمـران  ) ٢٠([ }واُألميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَمواْ فَقَِد اهتَدواْ وِإن تَولَّواْ فَِإنَّما علَيك الْـبالَغُ       
ل من يـشاء ولـه الحكمـة البالغـة     ضوهو الذي يهدي من يشاء وي، همعليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآب    

 هو عليم بمن يستحق الهداية ممـن يـستحق          : أي }واللّه بِصير ِبالِْعبادِ  {: ولهذا قال تعالى  ، والحجة الدامغة 
  . لحكمته ورحمتهوهو الذي ال يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ وما ذلك إال، الضاللة

،  إلى جميـع الخلـق  -صلوات اهللا وسالمه عليه   -بعثه   من أصرح الدالالت على عموم       وهذه اآلية وأمثالها  
  .تاب والسنة في غير ما آية وحديثوكما دل عليه الك، كما هو معلوم من دينه ضرورة

فَـِإن   ن َأَأسـلَمتُم  وقُل لِّلَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب واُألميي    { : هذا اإلطالق لألميين من قوله تعالى      أخذ الحافظ بن كثير   
، الناس إما أهل كتاب وإما أن يكونوا علـى اإلشـراك           باعتبار أن    ]سورة آل عمران  ) ٢٠([ }َأسلَمواْ فَقَِد اهتَدواْ  

، فذكر األميين وهم أهل الـشرك     ، فالناس إما هذا وإما هذا    ، م يدينون به يرجع إلى كتاب منزل      يعني ال دين له   
ولكـن  ،  من العرب  -صلى اهللا عليه وسلم   - على الذين بعث فيهم النبي       -ي األميين أعن-وهذا وإن كان يطلق     

-فهذا يدل علـى بعثتـه       ،  فيدخل في ذلك جميع أمم الشرك      -عز وجلَّ -حقيقة ما هم عليه هو اإلشراك باهللا        

  . كانت موجهة ألهل الكتاب ولغيرهم من طوائف المشركين-صلى اهللا عليه وسلم
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،  إلى جميـع الخلـق  -صلوات اهللا وسالمه عليه-ا من أصرح الدالالت على عموم بعثته  وهذا اآلية وأمثاله  
فمـن ذلـك قولـه      ، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث         ، كما هو معلوم من دينه ضرورة     

تَبارك الَِّذي نَزَل { :وقال تعالى، ]عرافسورة األ ) ١٥٨([ }قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعا        { :تعالى
 وفي الصحيحين وغيرهما ممـا ثبـت تـواتره      ]سورة الفرقان ) ١([ }الْفُرقَان علَى عبِدِه ِليكُون ِللْعالَِمين نَِذيرا     

دم مـن  وطوائف بني آ،  بعث كتبه يدعو إلى اهللا ملوك اآلفاق      -صلى اهللا عليه وسلم   -بالوقائع المتعددة أنه    
  . امتثاالً ألمر اهللا له بذلك؛كتابيهم وأميهم، عربهم وعجمهم

صـلى اهللا  - النبـي   عن-رضي اهللا تعالى عنه-اق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وقد روى عبد الرز   
 ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ومات ولـم              ،والذي نفسي بيده  ((:  أنه قال  -عليه وسلم 

]رواه مسلم[ ))أرسلت به إال كان من أهل الناريؤمن بالذي 
)١(.  

 قومه خاصـة    كان النبي يبعث إلى   ((:  وقال )٢())بعثت إلى األحمر واألسود   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -وقال  
  .)٣())وبعثت إلى الناس عامة

 ويقْتُلُون الِِّذين يْأمرون ِبالِْقسِط ِمن النَّاِس فَبـشِّرهم        ِإن الَِّذين يكْفُرون ِبآياِت اللِّه ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر حقٍّ        {
سـورة آل   ) ٢٢-٢١([ }ُأولَِئك الَِّذين حِبطَتْ َأعمالُهم ِفي الدنْيا واآلِخرِة وما لَهم مـن نَّاِصـِرين            * ِبعذَاٍب َأِليمٍ 

  .]عمران

ا ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات اهللا قديماً وحديثاً التي            مب تعالى ألهل الكتاب     ذا ذم من اهللا   ه
ومع هـذا قتلـوا   ، تباعهابلغتهم إياها الرسل استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن        

 دعوهم إلـى     إال لكونهم  ه بغير سبب وال جريمة منهم إليهم      من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن اهللا شرع        
  . وهذا هو غاية الكبر: }ويقْتُلُون الِِّذين يْأمرون ِبالِْقسِط ِمن النَّاِس{ ،الحق

ال  }ِبغَيِر حقٍّ {  هذا القيد  }ِإن الَِّذين يكْفُرون ِبآياِت اللِّه ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر حقٍّ        { :-تبارك وتعالى -في قوله   
الَ يـسَألُون   { : كما في قوله تعالى    قد ينفى الشيء مقيداً ويراد نفي أصله      كاشفة، ف ي صفة    وإنما ه  نا ه مفهوم له 

بمعنى أنها لم تأت بمعنى جديد يخـصص        ، مقيدة  كاشفة وليست  ذه صفة هف ،]سورة البقرة ) ٢٧٣([ }النَّاس ِإلْحافًا 
أريد كتابـاً  :  يختلف عن قولكأريد كتاباً: ولحينما تق ف، ما قبله؛ ألن األوصاف عبارة عن قيود في الموصوف        

أريـد كتابـاً فـي التفـسير        : حينما تقول و، الخ .. كتب الحديث والنحو   تأخرجف  خصصت  فأنت ،في التفسير 
ـ  ف، كلما زادت األوصاف زادت القيود وهكذا ،أخرجت كتب التفسير األخرى تكون  بالمأثور  فةالـصفات الكاش

 : مثل ما قال بعض أهل العلم في تفسير قولـه تعـالى             وهذا ،د بها التقييد  يقصأن  تبين عن حقيقة الشيء دون      

}  ستَِقيماطَ المروهـو  يقول الحافظ ابن القـيم  بد فيه من أمرين كما   الالصراط، ف ]سورة الفاتحة ) ٦([ }اهِدنَا الص
ويمكـن أن  ، الصراطفمعنى ذلك أن هذا المستقيم صفة موضحة كاشفة فقط لحقيقة     ، االستقامة والسعة للمارين  
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، ]سـورة النحـل   ) ٢٦([ }فَخَر علَيِهم السقْفُ ِمـن فَـوِقِهم      { :تفسير قوله تعالى  يحمل ذلك على أحد الوجوه في       
، ]سـورة األنعـام   ) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيـهِ    { : قوله تعالى  ، ومثل ذلك  أصالً إنما يكون من فوق      السقفف
يقُولُـون  { : وقولـه ]سورة البقـرة ) ٧٩([ }يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم{ :قولهمثل ذلك  و ،بجناحيه يطير    إنما الطائرف

: مثـل ، علـى معـان أخـر     هذه اآليات     بعض معنى أنه يمكن أن تخرج     ب ]سورة آل عمران  ) ١٦٧([ }ِبَأفْواِهِهم

}  ِديِهمِبَأي الِْكتَاب ونكْتُبون يكتب على غيرهم ل من قبيل اإلشارة ذلك لم يكن بمعنى أن:لقي ]سورة البقـرة ) ٧٩([ }ي
نه يـسجل علـيهم     لمقصود أن هذا ال شك أ     وا،  يكتبونه بأنفسهم  وإنما   ،، أو يفهم عنهم ذلك فيكتبه غيرهم      عنهم

  .هذا من عند اهللا: يكتبون الكتاب المحرف بأيديهم ثم يقولونالجرم العظيم الذي فعلوه وهو أنهم 

لكن يمكـن  ، هفي أن اإلنسان ما يقول إال ب   لوممع، ]سورة آل عمران  ) ١٦٧([ }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم { :لىوفي قوله تعا  
جرت عليها طريقة العـرب   ،  أمور يقصد بها التأكيد    ذههعلى كل حال    و، إن القلم أحد اللسانين   : لقائل أن يقول  

  .لتقرير المعنى وتأكيده

 وبالتالي  ، ال يمكن أن يكون قتل األنبياء بحق أصالً        ،]سورة آل عمران  ) ٢١([ } ِبغَيِر حقٍّ  ويقْتُلُون النَِّبيين { :قولهف
فهـؤالء  ،  صفة مقيدة فمعناها أن قتل النبيين يكون بحق ويكـون بغيـر حـق              }ِبغَيِر حقٍّ {:  قوله إن: لو قلت 

 أراد أن يبرز شـناعة       اهللا كأنن  لك ،ال يكون قتل النبيين بحق إطالقاً     وهذا غير صحيح إذ     ، يقتلونهم بغير حق  
مع أنـه ال    ، ]سورة آل عمران  ) ٢١([ }ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر حقٍّ   {فذكر هذه الصفة بعده     ، عظيم جرمهم و، فعلهم

ـ   { : الثانية يقول سبحانه اآليةبينما في، يكون بحق أصالً   ) ٢١([ }اِسويقْتُلُون الِِّذين يْأمرون ِبالِْقـسِط ِمـن النَّ

 ر أن علة القتل   شِع ي وهذا، }الِِّذين يْأمرون ِبالِْقسِط ِمن النَّاسِ    { :وإنما قال ، بغير حق :  فلم يقل  ،]سورة آل عمران  

  .يفهم منه التعليل بطريق اإليماء والتنبيهفهذا ، هي أمرهم بالقسط

والَِّذين يـْؤذُون  { :مع قوله ، ]سورة األحزاب ) ٥٧([ }ه ورسولَه ِإن الَِّذين يْؤذُون اللَّ   { :-عز وجلَّ -قول اهللا   وفي  
 ورسوله لـم   -عز وجلَّ -في أذية اهللا     يالحظ أنه    ]سورة األحزاب ) ٥٨([ }الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ِبغَيِر ما اكْتَسبوا    

 ؛ ألن}ِبغَيِر ما اكْتَـسبوا {: نين والمؤمنات قالأذية المؤموأما ، يقيدها؛ ألن أذية اهللا ورسوله ال تكون بحق أبداً        

 :قـول يفـإن اهللا تعـالى      ، لذلك   مقام مقال يناسبه  لكل  : لذلك يقال ف، قد تكون بسبب جرمهم أو ما فعلوه      أذيتهم  

أحد يدعو مع اهللا إله     فمن المعلوم أنه ال   ، ]سورة المؤمنون ) ١١٧([ }ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخَر لَا برهان لَه ِبهِ         {
 أنسيكون مفهـوم المخالفـة      لو كانت مقيدة    فتكون هذه الصفة هنا كاشفة وليست قيداًَ؛ إذ         ، رهانآخر له فيه ب   

  .، وهذا غير ممكن فإنه غير متوعد دعاء غير اهللا برهانالذي له في

ولهـذا  ، )٤()) وغمط الناس  الكبر بطر الحق  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -كما قال النبي    ، وهذا هو غاية الكبر   
قابلهم اهللا على ذلك بالذلة والصغار في الـدنيا والعـذاب          ، لما أن  تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق        

ُأولَِئك الَِّذين  { ،موجع مهين  : أي ]سورة آل عمران  ) ٢١([ }فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليمٍ  { :المهين في اآلخرة فقال تعالى    
  .]سورة آل عمران) ٢٢([ }لُهم ِفي الدنْيا واآلِخرِة وما لَهم من نَّاِصِرينحِبطَتْ َأعما

ه إنما عـادى هـؤالء لمـا    ؛ ألن-عليهم الصالة والسالم-الذي يعادي أتباع الرسل هو في الواقع معاد الرسل     
  .دعوه إليه وأمروه به
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 ..، والحمد هللا رب العالمينأجمعين واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٦(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب يدعون َألَم تَر ِإلَ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ونِرضعم مهو منْهلَّى فَِريقٌ متَوي ثُم منَهيب كُمحا * ِإلَى ِكتَاِب اللِّه ِليامِإالَّ َأي نَا النَّارسقَالُواْ لَن تَم مِبَأنَّه ذَِلك

فَكَيفَ ِإذَا جمعنَاهم ِليوٍم الَّ ريب ِفيِه ووفِّيتْ كُلُّ نَفٍْس ما *  ِديِنِهم ما كَانُواْ يفْتَرونمعدوداٍت وغَرهم ِفي
ونظْلَمالَ ي مهتْ وبسورة آل عمران) ٢٥-٢٣([ }كَس[.  

"ين بأيديهم وهما التوراة ذلهم اليقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابي
صلى -تباع محمد اوإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة اهللا فيما أمرهم به فيهما من ، واإلنجيل

والتنويه بذكرهم ، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم ،تولوا وهم معرضون عنهما -اهللا عليه وسلم
  ."بالمخالفة والعناد

  : أما بعد،  هللا والصالة والسالم على رسول اهللالحمد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 هذا االستفهام يفيد معنى }َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب{{ : في هذه اآلية-تبارك وتعالى-فقوله 
  .حاكم إليهكان الحري بهم أن يقبلوا الت،  كتاباً-عز وجل-التعجب؛ وذلك أن هؤالء الذين أعطاهم اهللا 

عز -وهؤالء لم يبين اهللا ، -تبارك وتعالى-نزل عليهم كتاب من اهللا  ُأ أي}ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب{: قوله
على  -رحمه اهللا-فحمله كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،  طائفة مخصوصة من أهل الكتاب-وجل
  .وذكر فيه واقعة معينة، اليهود

أو أن المراد بذلك هم اليهود والنصارى ، آلية ليس فيها ما يدل على تخصيص اليهودوعلى كل حال هذه ا
 حملها على الطائفتين وإن كان ال يصح في -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير و، فاآلية تحتمل هذا وهذا، معاً

 بالرجوع -مصلى اهللا عليه وسل-طالبهم النبي في بعض اليهود حينما سبب نزولها سبب معين في أنها نزلت 
صلى اهللا -أو أن ذلك في النصارى الذين وفدوا على النبي ، إلى التوراة للتحاكم إليها في قضية من القضايا

حيث ذكر فيه ،  أن يتحاكم معهم إلى كتابهم-صلى اهللا عليه وسلم- فطالبهم النبي  من نجران-عليه وسلم
، يصح فيها شيء محدد ال من هذا وال من هذافالمقصود أنه إذا لم ، -صلى اهللا عليه وسلم-وصف النبي 

من أهل ويحتمل أن يكون طائفة  عن هؤالء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب -عز وجل-أخبر اهللا : فيقال
فالمقصود ، ويحتمل أن يكون المراد النصارى، ويحتمل أن يكون المراد اليهود والنصارى الكتاب وهم اليهود

  .وتخصيص طائفة من هؤالء يحتاج إلى دليل، عاًأن ظاهر اآلية يحتمل هذا جمي

،  من صنيع هؤالء الذين ناقضوا أنفسهم-صلى اهللا عليه وسلم- يعجب نبيه -عز وجل-أن اهللا : المقصودو
وذلك أن هؤالء ال يؤمنون ، لكتاب المنزل عليهم وهو التوراةهو اهنا الكتاب و، }يدعون ِإلَى ِكتَاِب اللِّه{ فهم
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 ومع ذلك إذا دعوا إلى -تبارك وتعالى-وإنما يؤمنون بكتابهم ويعتقدون أنه من عند اهللا ، صالًبالقرآن أ
  .واهللا أعلم، التحاكم إليه في أمر ال يوافق أهواءهم فإنهم يعرضون ويأبون ذلك

 أي إنما حملهم ]سورة آل عمران) ٢٤([ }اٍتذَِلك ِبَأنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياما معدود{ :ثم قال تعالى"
،  أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيامؤهم على اهللا فيما ادعوه ألنفسهموجرأهم على مخالفة الحق افترا
  ."وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة، عن كل ألف سنة في الدنيا يوماً

 على كل حال هذا الذي غرهم في دينهمو، لمروياتأو أنهم يعذبون بقدر عبادتهم للعجل كما جاء في بعض ا

  .}لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياما معدوداٍت{ :فقالوا

 ثبتهم على دينهم الباطل ما : أي]سورة آل عمران) ٢٤([ }وغَرهم ِفي ِديِنِهم ما كَانُواْ يفْتَرون{ :ثم قال تعالى"
وهم الذين افتروا هذا من ،  النار ال تمسهم بذنوبهم إال أياماً معدوداتخدعوا به أنفسهم من زعمهم أن

فَكَيفَ ِإذَا جمعنَاهم { :قال اهللا تعالى متهدداً لهم ومتوعداً، ل اهللا به سلطاناًولم ينز، تلقاء أنفسهم وافتعلوه
وقتلوا ، افتروا على اهللا وكذبوا رسله أي كيف يكون حالهم وقد ]سورة آل عمران) ٢٥([ }ِليوٍم الَّ ريب ِفيِه

واهللا تعالى سائلهم عن ذلك كله ، أنبياءه والعلماء من قومهم اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
 أي ال شك في }فَكَيفَ ِإذَا جمعنَاهم ِليوٍم الَّ ريب ِفيِه{: ومحاسبهم عليه ومجازيهم به ولهذا قال تعالى

  ."]سورة آل عمران) ٢٥([ }وفِّيتْ كُلُّ نَفٍْس ما كَسبتْ وهم الَ يظْلَمونو{  وكونهوقوعه

ه عند اهللا ءت من خير وشر تجد جزالما عمف،  وافياً غير منقوصأن كل نفس تجازى على عملها جزاء يعني
رى الْمجِرِمين مشِْفِقين ِمما ِفيِه ووِضع الِْكتَاب فَتَ{ :-عز وجل-ففي السيئات كما قال اهللا ،  وافياً-عز وجل-

 ظِْلملَا يا واِضرِملُوا حا عوا مدجوا واهصةً ِإلَّا َأحلَا كَِبيرةً وِغيرص غَاِدرذَا الِْكتَاِب لَا ياِل هلَتَنَا ميا وي قُولُونيو
 }وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر يوفَّ ِإلَيكُم وَأنتُم الَ تُظْلَمون{ :سناتوكذلك أيضاً في الح، ]سورة الكهف) ٤٩([ }ربك َأحدا

  .-عز وجل- فكل ذلك يرجع إلى اإلنسان ويجده وافياً عند اهللا ]سورة البقرة) ٢٧٢([

ء وتُِعز من تَشَاء وتُِذلُّ من تَشَاء ِبيِدك قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تُْؤِتي الْملْك من تَشَاء وتَنِزع الْملْك ِممن تَشَا{"
ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع ِإنَّك رِت * الْخَييالْم ِمن يالْح تُخِْرجِل وِفي اللَّي ارالنَّه تُوِلجاِر وَل ِفي الْنَّهاللَّي تُوِلج

  .]سورة آل عمران) ٢٧-٢٦([ }تَشَاء ِبغَيِر ِحساٍبوتُخِْرج الَميتَ ِمن الْحي وتَرزقُ من 

  ."اللهم مالك الملك: قل يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكالً عليه: -تبارك وتعالى-يقول 

}مإن هذه الميم جاءت عوضاً عن ياء : من أهل العلم من يقول، اللهم: في هذه اآلية وفي قول الداعي }اللَّه
  .فعوض عنها بالميم،  فحذفت ياء النداء،يا اهللا: أصله، فنداءال

 :ييعن، نا بخيرماهللا ُأ يا: وأصل الكالم، إنها جاءت عوضاً عن كالم محذوف: ومن أهل العلم من يقول
ثم حذفت الهمزة التي قبلها ،  بخيروالجار والمجرور، نامُأ ن ِمالضميرو، حرف النداءفحذف ، اقصدنا بخير

، ؛ ألن اإلنسان قد يقول هذه الكلمة في الدعاء على غيرهالقول فيه بعدوهذا ، اللهمصارت ة االستعمال فلكثر
  في غير الدعاء كما في هذه اآلية التينا بخير؟ وقد يقوله اإلنسانمفكيف يكون التقدير هنا ُأ، اللهم عاقب فالناً

 } ماِلك الْملِْك تُْؤِتي الْملْك من تَشَاء وتَنِزع الْملْك ِممن تَشَاءقُِل اللَّهم{: -تبارك وتعالى-على اهللا  ثناءها في
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فعلى كل حال هذا ، وليس فيه دعاء، -عز وجل-فهذا في باب الثناء والتمجيد والتعظيم هللا ، إلى آخر ما ذكر
  .واهللا تعالى أعلم، القول هو أضعف هذه األقوال

أن هذه الميم تدل : -رحمه اهللا-عض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم بوقد يكون أحسن من هذا ما ذكره 
  .على التفخيم والتعظيم والجمع

، بارات أهل العلم في تفسير هذه الجملة متفاوتة نجد أن ع؟عتدل على التفخيم والتعظيم والجممسألة كيف و
تعمال لميم في كثير من مواردها في االستدل على التفخيم والتعظيم والجمع وذلك أن ا إنها: لكن يمكن أن يقال

حتى في حال النطق بها مجردة مفردة فإن ذلك يكون بضم و، معنى الجمعإذا ركبت مع غيرها تدل على 
  .الشفتين

تحدث ،  أطال في الكالم ونقل كالماً طويالً عن ابن جني في كتاب الخصائص-رحمه اهللا-والحافظ ابن القيم 
 فصل  وهو، في العالقة بين الحروف وبين المعانيهاائص اللغة العربية وفقهفيه بكالم لطيف يتعلق بخص

 : فمثالً، معيننىأحياناً قد ال تعرف تفسير الكلمة أو لم تراجعها لكنها تشعرك بمعف، لطيف يستحق أن يراجع

 حروف أنت بمجرد ما تسمعو، نسان طويل لكنها ال تشعرك بأنه إ،مجتمع الخلقالر هو الرجل القصير حبت

تجد " سلخ " كلمة وكذلك، قد تكون ما راجعت معناها لكنك تفهم منها الصالبة فإنكمن ماذا ركبت" صلد"كلمة 
 تجد أنها" وعر" حينما تسمع كلمة  وكذلك،الحروف مجتمعة ترسل إليك إشارة معينة في المعنىمباشرة أن 

في كثير من فظ ف التي يتركب منها اللفاأللفاظ والحرو،  وهكذا"سهل "حينما تسمع كلمة و،تدل على شيء
فهذا على كل حال من فقه اللغة ،  معين وإن لم يفهم اإلنسان معناه الخاص الذي يفسر بهاألحيان تشعر بمعنى

  .العربية

  في-مرضي اهللا تعالى عنه- إذا نظرت في كالم السلف }قُِل اللَّهم{:  لقولهعلى كل حال على هذا التفسيرو

 هذه المعاني في الميم وخاصة وإنما ذكرت،  أن بعض العبارات تدل على هذا وتحمل عليهتفسيرها تجد
 في وهي، ستغربهاى الشخص فيأجل توجيه بعض أقوال السلف التي قد تمر علالمعنى األخير بالذات من 
 كأنه قد جمع ،يهي مؤذنة بهذا االعتبار الداعف، إنها تدل على الجمع: فإذا قلت، الواقع ترجع إلى هذا المعنى

اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به : فكأنه يقول،  وصفاته فدعا بها-عز وجل-أو قصد جمع أسماء اهللا 
ال تتصور وقد تقرأ هذه اللفظة ف، اللهم مجمع الدعاء: ذلك تجد في بعض العبارات كقول الحسنول، نفسك

هذا القول يوجه بما ذكرته من و ، تدل على الجمععرفت أنها ،مجمع الدعاءاللهم :  قال قرأتفإذا، المراد منها
  . القول األخير أيالقول الثالث

  وهذا يؤدي،-عز وجل- فيها تسعة وتسعون اسماً هللا ،اللهم:  في قول الميمإن: رجاء العطاردييقول أبو 

لحسنى تبلغ  األسماء اأنهذا باعتبار و، كأنك جمعت األسماء الحسنىأي  -مجمع الدعاء-نفس الكالم السابق 
 من أحصاها دخل  مائة إال واحداًإن هللا تسعة وتسعين اسماً(: (لكن األقرب في معنى الحديث، تسعة وتسعين

 ففي ،أسماء اهللا أكثر من هذا وإال ف))من أحصاها دخل الجنة((  هذا العدد المذكور له هذه المزيةأن )١())الجنة
                                                

باب في  - كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارومسلم في ) ٢٦٩١ص  / ٦ج ) (٦٩٥٧(باب مقلب القلوب  -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 1
 ).٢٠٦٢ص  / ٤ج ) (٢٦٧٧(أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها 
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 في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب أنزلته أو كل اسم هو لك سميت به نفسكب(( :دعاء المأثورال
  . ليست محصورة بهذا العدد-عز وجل-فأسماء اهللا ، )٢())عندك

فهذه اآلثار يمكن إذا ، "من قال اللهم فقد دعا اهللا بجميع أسمائه: "قول النضر بن شميلذلك أمثلة توجيه ومن 
أو ال يستطيع ، ا قد يسارع اإلنسان في ردها بل ربم، وال تقف عندهاهاتصورت المعنى الثالث أن توجه

 .لكن هذه الطريقة من طرق توجيه كالم السلف في التفسير، الربط بينها وبين هذه اللفظة من جهة المعنى

ولو كشف له عن مأخذها ربما اقتنع بهذا القول ، ألنه يستعجل أحياناً اإلنسانوكثير من األشياء  يستغربها 
 للقول لرد واإلنكارطالب العلم ال يستعجل في الذلك ، ن يقال في هذه المسألةذي ينبغي أ هو ال:وقال

  .ربما يكون هذا االستغراب ألنه لم يفهم وجههف، واستهجانه

شَاء وتُِذلُّ تُْؤِتي الْملْك من تَشَاء وتَنِزع الْملْك ِممن تَشَاء وتُِعز من تَ{،  لك الملك كله: أي}اللَّهم ماِلك الْملِْك{"
  . أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن:أي }من تَشَاء

 وهذه األمة؛ -صلى اهللا عليه وسلم-وفي هذه اآلية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة اهللا تعالى على رسوله 
لمكي األمي خاتم األنبياء على ل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي األن اهللا تعالى حو

وخصه ، الذي جمع اهللا فيه محاسن من كان قبله، ورسول اهللا إلى جميع الثقلين اإلنس والجن، اإلطالق
واطالعه على الغيوب ،  من الرسل في العلم باهللا وشريعته من األنبياء وال رسوالًاًبخصائص لم يعطها نبي

، خرة ونشر أمته في اآلفاق في مشارق األرض ومغاربهاوكشفه له عن حقائق اآل، الماضية واآلتية
المه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب  فصلوات اهللا وس،وإظهار دينه وشرعه على سائر األديان والشرائع

  .الليل والنهار

كما رد تعالى ، لما تريدال  أنت المتصرف في خلقك الفع:أي،  اآلية}قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك{: ولهذا قال تعالى
) ٣١([ }وقَالُوا لَولَا نُزَل هذَا الْقُرآن علَى رجٍل من الْقَريتَيِن عِظيٍم{ :على من يتحكم عليه في أمره حيث قال

ن نتصرف أي نح:  اآلية]سورة الزخرف) ٣٢([ }َأهم يقِْسمون رحمةَ ربك{ :قال اهللا رداً عليهم، ]سورة الزخرف
  ."في خلقنا كما نريد بال ممانع وال مدافع

حيازة  بمعنى  فهو-بالكسر– وأما الِملك،  التصرف المطلق هو كمال التصرف أو هو-بالضم– لكالمة حقيق
، لكوال شك أنه أبلغ من الِم، لكفكمال التصرف هو الم، كونه تحت يد اإلنسانو الشيء أو االستحواذ عليه

، }تُْؤِتي الْملْك من تَشَاء{: ولهذا قال،  يعني مالك التصرف المطلق}قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك{ : يقول سبحانهفهنا
 ،فيكون متصرفاً بهذا الملك في غيره، ن لبعض خلقه فيعطيهم شيئاً من الملك يمكِّ-عز وجل-بمعنى أن اهللا 

  .يأتمرون بأمره، فيكونون تحت طاعته

ينزع هو الذي  ف-سبحانه وتعالى-ألنه ملكه  ه ممن يشاء؛ينزع أن اهللا  أي؛}لْملْك ِممن تَشَاءوتَنِزع ا{: وقوله
،  يرفع أقواماً ويضع آخرين،ومن ذل إلى عز، منهم ذلك ويرفعه عنهم ويحول أحوال الناس من عز إلى ذل

  . بناء على حكمته وعلمه، وبتقديره-سبحانه وتعالى-كل ذلك بيده ف

                                                

وصححه األلبـاني فـي     ) ١٩٨ص   / ١ج  ) (٥٢٩٧(وأبو يعلى   ) ٦٩٠ص   / ١ج  ) (١٨٧٧(والحاكم  ) ٣٩١ص   / ١ج  ) (٣٧١٢(أخرجه أحمد    - 2
 ).١٨٢٢(صحيح الترغيب والترهيب برقم 
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، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك، صرف في خلقنا كما نريد بال ممانع وال مدافعأي نحن نت"
وقال  ]سورة األنعام) ١٢٤([ }اللّه َأعلَم حيثُ يجعُل ِرسالَتَه{ :وهكذا نعطي النبوة لمن نريد كما قال تعالى

  . ]سورة اإلسراء) ٢١([ اآلية }انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض{ :تعالى

 أي تأخذ من طول هذا ]سورة آل عمران) ٢٧([ }تُوِلج اللَّيَل ِفي الْنَّهاِر وتُوِلج النَّهار ِفي اللَّيِل{ :قوله تعالىو
وهكذا في فصول السنة ربيعاً ، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدالن، قصر هذا فيعتدالن فتزيده في

  ."اً وخريفاً وشتاءوصيف

) ٢٧([ }تُوِلج اللَّيَل ِفي الْنَّهاِر وتُوِلج النَّهار ِفي اللَّيِل{ :، فقولهيالج هو اإلدخال فاإل،هذا القول هو المتبادر

ويطول النهار ،  بمعنى أنه يطول الليل فيأخذ من النهار،وهذا في هذا هذا، تدخل هذا في  أي]سورة آل عمران
وينتج عن ذلك ويتأثر عنه أيضاً ما يتعلق بتحول الفصول وانتقالها من صيف إلى شتاء إلى ، لليليأخذ من اف

 فهذا هو القول، فكل ذلك يحصل فيتفاوت في ذلك الليل والنهار تفاوتاً ظاهراً كما هو مشاهد،  خريفربيع إلى

 الليل كما قال اهللا  النهار منينسلخ  حيث آخر وهو أن المقصود بذلك التعاقبىتحتمل اآلية معن، كما المتبادر
فتعاقب الليل والنهار يمكن أن يكون ، ]سورة يــس) ٣٧([ }وآيةٌ لَّهم اللَّيُل نَسلَخُ ِمنْه النَّهار{ :-عز وجل-

 ،يالج بلفظ اإللكن المعنى األول أقرب؛ وذلك ألنه عبر هنا، اآلية تحتمل هذا ف}تُوِلج اللَّيَل{ :قولههو المراد ب
، إدخال الليل في النهار معنى ذلك أنه يأخذ منه أي تدخل، و}تُوِلج اللَّيَل ِفي الْنَّهاِر وتُوِلج النَّهار ِفي اللَّيِل{

فهو دليل على قدرته ، ون هذا العالمئ وتدبيره بش-سبحانه وتعالى-وهذا من كمال تصرفه ، واهللا تعالى أعلم
  .-جل وعال-وهو جزء من ملكه 

 - يأخذ من الليل معنى أن الليل يأخذ من النهار والنهار-رحمه اهللا-وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير 

  . -رحمه اهللا- ابن جرير الطبريالمفسرين كبير  اختيار وهو، هو الذي ذهب إليه كثير من السلف

 أي تخرج الحبة ]سورة آل عمران) ٢٧([ }يتَ ِمن الْحيوتُخِْرج الْحي ِمن الْميِت وتُخِْرج الَم{ :وقوله تعالى"
 والكافر من والمؤمن من الكافر، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، من الزرع والزرع من الحبة

  ."وما جرى هذا المجرى من جميع األشياء، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، المؤمن

 وذلك أنه جمع فيها أقاويل السلف ؛ هو من أحسن ما تفسر به اآلية-رحمه اهللا-حافظ هذا الكالم الذي ذكره ال
 بالحقيقة ومنهم من يفسرها بالمجاز هذه اآلية منهم من يفسرها عند تفسير السلفف، -مرضي اهللا تعالى عنه-
أو   بإخراج الحبة يكون-عند من رآه- فعلى الحقيقة بهذا االعتبار -اًإن قسمنا الكالم حقيقة ومجازوهذا -

فهذا كله ،  اإلنسانوكذلك بإخراج البيضة من الدجاجة والنطفة من، الثمرة من الشجرة أو الحبة من الزرع
  .نساناإلنبات وميت؛ ألنه أخرج من حي هو ال: يقال له

، نسان من النطفة واإل،مثل إخراج الشجرة من الحبة ]سورة األنعام) ٩٥([ }يخِْرج الْحي ِمن الْميِت{ :وقوله
  .والدجاجة من البيضة وهكذا

،  من الميت أخرجؤمن حي فالم، يكون بإخراج المؤمن من الكافر-عند القائل بالمجاز-والمعنى المجازي 
وما فيه من ، بغض النظر عن هذا التقسيم للكالمو،  إخراج الكافر من المؤمن أيوالميت من الحي

 دون شيء وإنما يدلل على ئاًي داخلة في اآلية؛ ألن اهللا لم يخص شي المعانهكل هذ: لكن يقال، المعارضة
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 ، والشجرة من الحبة، والبيضة من الدجاجة،فمن ذلك أنه يخرج اإلنسان من النطفة، -سبحانه وتعالى- تهقدر
ال أي ، والسلف قد يعبرون بالمثال وال يقصدون به الحصر، حي: فهذا كله يقال له، والمؤمن من الكافر

 يقصد لحبة من الشجرة والشجرة من الحبة الا:  فقوله مثالً،دون تخصيص المعنى بهذا الذي ذكروهيقص
 لطريقة ه من فهمه وفقه-رحمه اهللا-فالحافظ ابن كثير ، وإنما يذكرون مثاالً يوضحه فقط تخصيص هذا

  .فهي تشمل ذلك جميعاً،  جمع هذه األقوال-مرضي اهللا عنه-السلف 

 أي تعطي من شئت من المال ما ال يعده وال يقدر ]سورة آل عمران) ٢٧([ }تَشَاء ِبغَيِر ِحساٍبوتَرزقُ من {"
  .وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة واإلرادة والمشيئة والعدل، على إحصائه

يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شَيٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومن {
ِصيرِإلَى اللِّه الْمو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيتُقَاةً و مسورة آل عمران) ٢٨([ }ِمنْه[.  

م بالمودة وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليه،  عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين-تبارك وتعالى-نهى اهللا 
سورة ) ٢٨([ }ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شَيٍء{ :فقال تعالى، ثم توعد على ذلك، من دون المؤمنين

  ."]آل عمران

ن اتخاذ  ع-عز وجل- هذا نهي من اهللا }الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين{: قوله تعالى
 ويواليهم بمعنى النصرة والنصح لهم ،أي بطانة: والمقصود باتخاذهم أولياء، الكفار أولياء من دون المؤمنين

  .وتقديمهم وما إلى ذلك من المعاني

 بذلك أهل اإليمان اًأي ال يتخذهم أولياء متجاوز:  يمكن أن يكون المراد بذلك}ِمن دوِن الْمْؤِمِنين{: وقوله
  .الء وينصرهم على إخوانه المسلمينيقرب هؤف

أن ذلك يكون واقعاً منه تحيزاً إلى هؤالء ضد :  آخر وهوى بمعن}ِمن دوِن الْمْؤِمِنين{: قولهويمكن أن يكون 
فيكون أحد ،  له مفهوم مخالفةليسيعني ، فعلى هذا االعتبار يكون هذا القيد ال مفهوم له ،إخوانه المؤمنين

 طائفة ، كأن تكونوذلك أنه يكون قد جرى على وفاق واقع معين، عتبر فيها مفهوم المخالفةالمواضع التي ال ي

الَّ {:  هذا وقال عليهم-عز وجل-فأنكر اهللا ، من المسلمين والوا بعض الكفار على بعض إخوانهم المؤمنين
ْؤِمِنينِن الْمواء ِمن دِليَأو الْكَاِفِرين ْؤِمنُونتَِّخِذ الْمأنا أتخذ الكفار أولياء : لو قال إنسان على هذا المعنى ف،}ي

عز - مثل قول اهللا  في واقعة معينة أي لكن هذا القيد جاء لهذا السبب،ال يجوز ذلك: نقول له، مع المؤمنين
 لو يس معنى هذا أنهافل، ]سورة النــور) ٣٣([ }ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا{ :-وجل

كما - أن عبد اهللا بن أبي وإنما اآلية نزلت بسبب واقع معين وهو ،ال مانع أنه أصالً كانت هي تحب الزنا
:  فيه-عز وجل-فأنزل اهللا ،  كان عنده جاريتان فأسلمتا فكان يكرههما على الزنا-صح في سبب النزول

الَّ يتَِّخِذ {:  قوله تعالىفعلى كل حال ]سورة النــور) ٣٣([ }ء ِإن َأردن تَحصنًاولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَا{
ْؤِمِنينِن الْمواء ِمن دِليَأو الْكَاِفِرين ْؤِمنُونابن جرير له كالم جيد في اآلية}الْم .  

 ظهراً وأنصاراً توالونهم على  ال تتخذوا أيها المؤمنون الكفارومعنى ذلك" :يقول ابن جرير في هذه اآلية"

فَلَيس {  فإنه من يفعل ذلك،وراتهموتدلونهم على ع، على المسلمين من دون المؤمنين دينهم وتظاهرونهم
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 يعني بذلك فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه؛ بارتداده عن دينه ]سورة آل عمران) ٢٨([ }ِمن اللِّه ِفي شَيٍء
  .ودخوله في الكفر

 إال أن تكونوا في سلطانهم وتخافوهم على أنفسكم فتظهروا ]سورة آل عمران) ٢٨([ } تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةًِإالَّ َأن{
وال تعينوهم على ، كفروال تشايعوهم على ما هم عليه من ال، لهم الوالية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة

  ."مسلم بفعل

سورة ) ٢٨([ }ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةً{ :خصص ذلك في قولهظ أنه يالحو،  في بيان معنى اآليةهذا كالم جيد

 يمكن أن ]سورة آل عمران) ٢٨([ }ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةً{: فقوله هنا، أن ذلك يكون باللسانبمعنى ، ]آل عمران
ن هذا إ: ومنهم من يقول، ي شيءك ليس أصالً من مواالتهم فبمعنى أن ذل، يكون من قبيل االستثناء المنقطع

،  يكون باللسان في حال الخوف وكون اإلنسان تحت سلطانهم أي،وهذا ال ينافي ما سبق، إنما يكون باللسان
، ]سورة النحل) ١٠٦([ }به مطْمِئن ِباِإليماِنِإالَّ من ُأكِْره وقَلْ{ :-عز وجل-فيتقيهم ببعض القول كما قال اهللا 

رضي -كما جاء عن ابن عباس ، عبارات كثير من السلف يخصصون فيها ذلك بالقول دون الفعل نجدولذلك 
وال إلى إثم فإنه ال  ،وال يبسط يده فيقتل: يقول،  أنه التكلم باللسان والقلب مطمئن باإليمان-مااهللا تعالى عنه

  .إنما يرخص له بالقول باللسان، عذر له

 وحمله بعضهم كقتادة على ،عملهو التكلم باللسان وليس بال: لية قال وكما جاء أيضاً عن غيره كأبي العا
وهذا ليس من مواالتهم ،  إال أن يكون بينك قرابة فتصلهم فقط}ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةً{:  فقال آخر تماماًىمعن

  .في شيء

 بأن يرخص له }الَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهم تُقَاةًِإ{، حمل على المعنى األول الذي عليه عامة السلف أن اآلية تُفالحاصل
  .واهللا أعلم، بالقول دون الفعل، أو كان في حال من الضعف، في القول إذا خافهم وكان تحت سلطانهم

 أي ومن ]سورة آل عمران) ٢٨([ }ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شَيٍء{ : على ذلك فقال تعالىثم توعد"
يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُم { :كما قال تعالى، تكب نهي اهللا في هذا فقد برئ من اهللاير

) ١([ }ِلومن يفْعلْه ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواء السِبي{ : إلى أن قال]سورة الممتحنة) ١([ }َأوِلياء تُلْقُون ِإلَيِهم ِبالْمودِة

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين َأتُِريدون َأن { :وقال تعالى، ]سورة الممتحنة
ِذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْيهود يا َأيها الَّ{ :وقال تعالى، ]سورة النساء) ١٤٤([ }تَجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانًا مِبينًا

مِمنْه فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَون يمٍض وعاء بِليَأو مهضعاء بِليى َأوارالنَّصسورة المائدة) ٥١([ اآلية }و[.  

ذين كَفَرواْ بعضهم والَّ{ :وقال تعالى بعد ذكر مواالة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين واألنصار واألعراب
كَِبير ادفَسِض وتَكُن ِفتْنَةٌ ِفي اَألر لُوهٍض ِإالَّ تَفْععاء بِليِإالَّ َأن تَتَّقُواْ { :ه تعالىوقول، ]سورة األنفال) ٧٣([} َأو

ه أن يتقيهم  أي إال من خاف في بعض البلدان أو األوقات من شرهم فل]سورة آل عمران) ٢٨([ }ِمنْهم تُقَاةً
إنا لنكشر ":  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء ،  ال بباطنه ونيتههظاهرب

  "."في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم

  .نبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم يعني "وقلوبنا تلعنهم في وجوه أقوام إنا لنكشر: "قوله

  ."لتقية إلى يوم القيامةا: قال الحسن: وقال البخاري"
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  ..التقية هنا هي بمعنى ما يسميه الناس اليوم المجاملة

أي مخالفته وسطوته في ،  يحذركم نقمته: أي]سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{ :ثم قال تعالى"
  .عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه

 إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل : أي]سورة آل عمران) ٢٨([} ِصيروِإلَى اللِّه الْم{ :ثم قال تعالى
  ."بعمله
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ا ِفي صدوِركُم َأو تُبدوه يعلَمه اللّه قُْل ِإن تُخْفُواْ م{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهِض وا ِفي األرماِت واوما ِفي السم لَمعيٍر  *وخَي ِملَتْ ِمنا عكُلُّ نَفٍْس م تَِجد موي

نَهيب َأن لَو دٍء تَووِملَتْ ِمن سا عما ورضحاِدمُؤوفُ ِبالِْعبر اللّهو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيا وِعيدا بدَأم نَهيبا و{ 

  .]سورة آل عمران) ٣٠-٢٩([

بل ،  وأنه ال يخفى عليه منهم خافية، عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر-تبارك وتعالى- يخبر
ويجمع ما في السماوات ، يام واللحظات وجميع األوقاتعلمه محيط بهم في سائر األحوال واألزمان واأل

  .واألرض ال يغيب عنه مثقال ذرة وال أصغر من ذلك في جميع أقطار األرض والبحار والجبال

}ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهلئال ؛وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته،  أي قدرته نافذة في جميع ذلك}و 
وإن ، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، فإنه عالم بجميع أمورهم، عنه وما يبغضه منهميرتكبوا ما نهى 

  . عزيز مقتدر أخذر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذأنظَ

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

، مشركين أخبر أنه عالم بالسرائر وما تخفيه النفوس عباده المؤمنين عن موالة ال-عز وجل-فلما نهى اهللا 
 كما أنه ال يخفى عليه شيء -تبارك وتعالى-ال يخفى على اهللا  -عز وجل-وأن إسرارهم للمواالة ألعداء اهللا 

لم يذهب منه شيء ، في األرض وال في السماء فسيجدون ذلك يوم بعثهم ونشورهم محضراً ماثالً أمامهم
وإن ،  نسيان وال تضييع-تبارك وتعالى-فال يكون منه ،  جميعاً عليهم وأحاط به-عز وجل-أحصاه اهللا 

  .دقته في نظرهملحصل منهم ما يحصل من نسيان ذلك لتقادم العهد أو لكثرته أو 

يعني ، ]رانسورة آل عم) ٣٠([ اآلية }...يوم تَِجد كُلُّ نَفٍْس ما عِملَتْ ِمن خَيٍر محضرا{ :ولهذا قال بعد هذا
 }ينَبُأ الِْإنسان يومِئٍذ ِبما قَدم وَأخَّر{ :كما قال تعالى، يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر

وود ، ما رأى من قبيح ساءه وغاضه و،ه ذلك وأفرحهفما رأى من أعماله حسناً سر، ]سورة القيامة) ١٣([
  .هما أمد بعيدوأن يكون بين، أ منهلو أنه تبر

فال يلحقه ، أن يكون بينه وبين هذا العمل بعد المشرقين، األمد البعيد يعني أن يكون بينه وبينه غاية بعيدة
  .فهو يتمنى مجانبته ومباعدته، بسببه تبعة؛ ألن هذا العمل هو سبب للمؤاخذة والعقاب

يا لَيتَ بيِني وبينَك بعد { :على فعل السوءوهو الذي جرأه ، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنيا
الْقَِرين ِن فَِبْئسشِْرقَي{: ثم قال تعالى مؤكداً ومهدداً ومتوعداً، ]سورة الزخرف) ٣٨([ }الْمهنَفْس اللّه كُمذِّرحيو{ 

  . يخوفكم عقابه:أي
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 وهو أدق من عبارة ابن -رحمه اهللا-كما يعبر ابن جرير  طوهاخيعني أن تس }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{: قوله
  . فسرها بالزمها-رحمه اهللا-فإن ابن كثير ، كثير

يوم تَِجد كُلُّ نَفٍْس { فتوافونه بارتكاب ما يسخطهها وأن تسخط  أي}ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{ :فالمقصود أن معنى
ه  إن:منهم من يقولف، العلماء مختلفون فيما يتصل به }يوم{إن هذا الظرف  ف}ما عِملَتْ ِمن خَيٍر محضرا
  .يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً  واذكر أي،متصل به فعل مقدر مذكور

  .ويحذركم اهللا نفسه يوم القيامة: كأنه يقولالخ، ..يوم تجد ويحذركم اهللا نفسه: وبعضهم يقول

  .أعلم، واهللا هذا وبعضهم يقول غير

قال ، }واللّه رُؤوفُ ِبالِْعباِد{ ويقنطوا من لطفه، يئسوا من رحمته لئال ي؛ مرجياً لعباده-هجل جالل-ثم قال 
  .من رأفته بهم حذرهم نفسه: الحسن البصري

وأن يتبعوا رسوله ، أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم: وقال غيره
  .-صلى اهللا عليه وسلم-الكريم 

وهو ، هذا جمع لهم بين الترغيب والترهيب }واللّه رُؤوفُ ِبالِْعباِد ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{:  قولهعلى كل حال
تبارك -  فمن رأفته]سورة المائدة) ٩٨([ }اعلَمواْ َأن اللّه شَِديد الِْعقَاِب وَأن اللّه غَفُور رِحيم{: قولهمثل 
وحذرهم من ، يحتاج إلى بيان فلم يترك في الحق لبساًوأنزل الكتب وبين كل ما ،  أن أرسل الرسل-وتعالى

  .مغبة فعلهم السيئ بعد أن بين لهم الحالل والحرام

}و كُمذُنُوب لَكُم غِْفريو اللّه كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللّه ونتُِحب قُْل ِإن كُنتُمِحيمر غَفُور اللّه * واْ اللّهقُْل َأِطيع
الْكَاِفِرين ِحبالَ ي اللّه اْ فَِإنلَّووَل فِإن تَوسالرسورة آل عمران) ٣٢-٣١([} و[.  

فإنه كاذب في ، هذه اآلية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اهللا وليس هو على الطريقة المحمدية
كما ثبت ، تبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحوالهحتى يدعواه في نفس األمر 

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-في الصحيح عن رسول اهللا 
  .)١())رد

 ظاهرها العموم فيخاطب بها كل }يغِْفر لَكُم ذُنُوبكُمقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللّه فَاتَِّبعوِني يحِببكُم اللّه و{: هذه اآلية

، -عز وجل-أو كان خارجاً عنه ممن يدعي محبة اهللا ، سواء كان داخالً في اإلسالم فيطالب بالمتابعة، أحد
 وإال كانت تلك المحبة -صلى اهللا عليه وسلم-فإن المعيار الذي يعرف به صدق هذه المحبة هو إتباع النبي 

  .فبرهانها هو المتابعة،  يدعيها من غير أن يكون صادقاً بهادعوى

ن الخطاب في هذه اآلية متوجه إ:  يقول-رحمه اهللا-ومن أهل العلم ومن كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
؛ باعتبار ما سبق من أن صدر هذه -صلى اهللا عليه وسلم- الوفد الذين قدموا على النبي  وهم،إلى النصارى

منه هذه اآلية قد نزل بسبب ذلك الوفد وعلى كل حال حتى لو كانت هذه اآلية نازلة في وفد نصارى السورة و
 بهذه اآلية - اهللامرحمه-ولذلك كثر احتجاج العلماء ، فإن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، نجران

-عون أنهم يحبون النبي  ال سيما أولئك الذين يدكل مقصر في اإلتباع ولزوم السنةعلى أهل البدع وعلى 
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هذه اآلية حاكمة على كل من ادعى محبة بها من سلطان، فاهللا أتون ببدع ما أنزل  في-صلى اهللا عليه وسلم
  . فإنه كاذب في دعواه وليس هو على الطريقة المحمديةاهللا

 مثل هذه ":مديةوليس هو على الطريقة المح" و "الشرع المحمدييتبع " :كالم الحافظ ابن كثير هناوبالنسبة ل
 وجدت في  فقدمثل هذه العباراتأما و، الشريعة اإلسالمية وما أشبه ذلك: أن يقالاألحسن والعبارات األولى 

على كل حال هذا الدين هو دين و، الدين المحمديو، الديانة المحمدية:  يقولون فتجدهمكالم بعض المتأخرين
  . -عز وجل-ويسمى بما سماه اهللا ، اإلسالم

 يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه : أي}تَِّبعوِني يحِببكُم اللّهقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللّه فَا{:  قالولهذا
  .وهو أعظم من األول، وهو محبته إياكم

قُْل ِإن { :زعم قوم أنهم يحبون اهللا فابتالهم اهللا بهذه اآلية فقال: وقال الحسن البصري وغيره من السلف
  ]سورة آل عمران) ٣١([ }تَِّبعوِني يحِببكُم اللّهنتُم تُِحبون اللّه فَاكُ

-الرسول تباعكم اب :أي ]سورة آل عمران) ٣١([ }ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللّه غَفُور رِحيم{ :ثم قال تعالى

  . يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته-صلى اهللا عليه وسلم

،  خالفوا عن أمره:أي }قُْل َأِطيعواْ اللّه والرسوَل فِإن تَولَّواْ{ :عالى آمراً لكل أحد من خاص وعامثم قال ت
}الْكَاِفِرين ِحبالَ ي اللّه واهللا ال يحب من ،  على أن مخالفة في الطريقة كفرفدلَّ، ]سورة آل عمران) ٣٢([ }فَِإن

حتى يتابع الرسول النبي األمي خاتم ،  أنه يحب اهللا ويتقرب إليهوإن ادعى وزعم في نفسه، اتصف بذلك
 الذي لو كان األنبياء بل المرسلون بل أولوا العزم منهم  إلى جميع الثقلين الجن واإلنسالرسل ورسول اهللا

 :كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى، تباع شريعتهافي زمانه ما وسعهم إال إتباعه والدخول في طاعته و

}ِإذْ َأخَذَونيِميثَاقَ النَِّبي إن شاء اهللا تعالى ]سورة آل عمران) ٨١([ اآلية}  اللّه.  

هذه الجملة التي ختمت  ]سورة آل عمران) ٣٢([ }فِإن تَولَّواْ فَِإن اللّه الَ يِحب الْكَاِفِرين{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 أن -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه -عز وجل-ل التي أمر اهللا تحتمل أن تكون من جملة مقول القو، بها اآلية

يعني أمره ، تتولوا:  فعالً مضارعاً حذفت منه إحدى التاءين يعني}تَولَّواْ{:  قولهفيكون على ذلك، يخاطبهم بها
أن يقول ثم أمره ، إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم: أن يقول لهم

  .، أي أنه أمره أن يخاطبهم بهذا الخطابفإن اهللا ال يحب الكافرين إن تتولوا ووأطيعوا اهللا والرسول: لهم

 تعقيباً منه على هذا -عز وجل-فيكون ذلك من قول اهللا ،  فعالً ماضياً}تَولَّواْ{ : قولهكونيويحتمل أن 
صلى اهللا عليه -قل لهم يا محمد : يعني يقول، ه لهم أن يقول-صلى اهللا عليه وسلم-الخطاب الذي أمر نبيه 

فَِإن { ، أي أعرضوا}فِإن تَولَّواْ{: -عز وجل-ثم قال اهللا ، هذا الذي أمره به ف، أطيعوا اهللا والرسول:-وسلم
الْكَاِفِرين ِحبالَ ي فيكون ذلك من الموصول لفظاً المقطوع معن، }اللّهمن وجوه  هوهذ، وقد سبق له نظائر، ى

فأهل ، االحتمال في اآليات من جهة التصريف الذي يحصل بسببه تفاوت المعنى ويختلف بسببه أهل التفسير
 هل }تَولَّواْ{  اللفظة مثل هذه-تصريف اللفظة- يختلفون ألمور كثيرة منها ما يرجع إلى التصريفالتفسير 

هل هي  ]سورة البقرة) ٢٣٣([ }آر واِلدةٌ ِبولَِدهاالَ تُض{ :هي فعل مضارع أم فعل ماضي، وهي مثل قوله تعالى
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 أيضاً هل ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }والَ يضآر كَاِتب والَ شَِهيد{ : مثل قوله تعالىر؟ وكذلك ال تضارأم، رال تضاِر
  خرين؟ باآلأو أنه نهي عن أن يلحق الضرر  بمعنى أنه نهي عن اإلضرار به؟ ال يضاررأم ال يضاِرر هي

 }قُْل َأِطيعواْ اللّه والرسوَل فِإن تَولَّواْ فَِإن اللّه الَ يِحب الْكَاِفِرين{ : في نفس اآلية-تبارك وتعالى-في قوله و

-حدد شيئاً معيناً في طاعة اهللا وطاعة الرسول  وذلك أنه لم يأنه حذف المتعلق، الحظ ي]سورة آل عمران) ٣٢([

أطيعوا و، فيما يأمركم به أطيعوا اهللا والرسول فالمقدر هو ،المتعلق يفيد العموم وحذف -وسلمصلى اهللا عليه 
 األحوال  جميعأطيعوا اهللا والرسول فيو، أطيعوا اهللا والرسول في الواجباتوهللا والرسول فيما ينهاكم عنه ا

  .في كل األبواب، وأطيعوا اهللا والرسول العامةوالشخصية 

}اص اللّه ِإنالَِمينلَى الْعع انرآَل ِعمو اِهيمرآَل ِإبا ونُوحو مطَفَى آد * ِميعس اللّهٍض وعا ِمن بهضعةً بيذُر
ِليمعليه -فاصطفى آدم ، يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األرض ]سورة آل عمران) ٣٤([} ع

 وأسكنه الجنة ثم ، وعلمه أسماء كل شيء،أسجد له مالئكته، و روحه ونفخ فيه من، خلقه بيده-السالم
  . لما له في ذلك من الحكمة؛أهبطه منها

ا عبد الناس األوثان وأشركوا في لم،  وجعله أول رسول إلى أهل األرض-عليه السالم-واصطفى نوحاً 
 قومه يدعوهم إلى اهللا ليالً ونهاراً وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني، دين اهللا ما لم ينزل به سلطاناً

ولم ينج منهم إال من اتبعه ، فدعا عليهم فأغرقهم اهللا عن آخرهم، فلم يزدهم ذلك إال فراراً، سراً وجهاراً
-ومنهم سيد البشر وخاتم األنبياء على اإلطالق محمد ، واصطفى آل إبراهيم، على دينه الذي بعثه اهللا به

  .-صلى اهللا عليه وسلم

}وانرفعيسى ،  والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليهما السالم}آَل ِعم-

 كما سيأتي بيانه في سورة األنعام إن شاء اهللا تعالى وبه -عليه السالم- من ذرية إبراهيم -عليه السالم
  .الثقة

يخبر : -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير يقول  ]سورة آل عمران) ٣٣([ }وآَل ِإبراِهيم وآَل ِعمران{ :في قوله تعالى
 يحتمل أن يكون المقصود بآل إبراهيم وآل عمران هو، تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األرض

فإن ،  معروف في القرآن وفي كالم ا لعربىوهذا معن،  نفسه-صلى اهللا عليه وسلم- وإبراهيم ،عمران نفسه
 أو من يسبون إليه من قومه الذين هم على دينه هوقد يراد بها أهل، لق ويراد بها نفس الشخص قد تط"آل"

 اآلية هذهف، ]سورة غافر) ٤٦([} َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب{ : يقول-عز وجل-فاهللا ، وملته أو نحو ذلك
ن له على دينه؟ يال أتباع فرعون والموافقأو المقصود إدخ، دخلوا فرعون أشد العذابأ تحتمل هل المقصود

  .اآلية تحتمل هذا وهذاف

 ]سورة آل عمران) ٣٣([ }ونُوحا آدم طَفَىِإن اللّه اص{ :وهنا، المقصود به فرعون: ومن أهل العلم من يقول

  . كانوا قلةاتبعه من اتبعه وإن اًوآل نوح مع أن نوح:  ولم يقل- الصالة والسالمماعليه-  ونوحاًذكر آدمف

 ؟-عليهما السالم- كما ذكر نوحاً وآدم  وعمرانهل المقصود به إبراهيم }وآَل ِعمران وآَل ِإبراِهيم{ :قال
، أهل اإليمان ممن ينتسبون إليهم أوسع وأعم من ذلك كأن يكون المراد المقصود أن أو، هذا تحتمله اآليةف

  .يعني المؤمنين منهم



 ٥

: -عز وجل-ه معنى قول، لكن ]سورة آل عمران) ٣٤([ }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{ :هوهنا لم يتكلم على قول

أي في اإليمان ويمكن أن يكون المراد  ،متناسلة متشعبة يحتمل أن يكون المراد }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{
في اإليمان والعمل والنية  }ِمن بعٍضذُريةً بعضها {، أي  واإلخالص له-عز وجل-والتوحيد وطاعة اهللا 
  .هذا تحتمله اآلية، واإلخالص والتوحيد

كما ،  أي في التناصر والمواالة]سورة آل عمران) ٣٤([ }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{: قولهويمكن أن يكون المراد ب
اهللا قال في ف ]سورة التوبة) ٦٧([ }ضهم من بعٍضالْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ بع{ : عن المنافقين-عز وجل-قال اهللا 

 : وذكر أهل النفاق فقال]سورة التوبة) ٧١([ }والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض{ :أهل اإليمان

}ينكَِر وِبالْم ونرْأمٍض يعن بم مهضعنَاِفقَاتُ بالْمو نَاِفقُونالْممهِديَأي ونقِْبضيوِف ورعِن الْمع نو٦٧([ }نْه (

  .،]سورة التوبة

ة في الدين  يعني في المواال]سورة آل عمران) ٣٤([ }ذُريةً بعضها ِمن بعٍض{ : يقول-رحمه اهللا-بن جرير ا
الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ { :وطريقتهم واحدة كما في قوله، ويضيف إلى ذلك بأن دينهم واحد، والتناصر فيه

  . فطريقتهم واحدة ودينهم واحد ]سورة التوبة) ٦٧([ }بعضهم من بعٍض

}ِليمالْع ِميعَأنتَ الس ْل ِمنِّي ِإنَّكا فَتَقَبررحطِْني ما ِفي بم تُ لَكِإنِّي نَذَر بر انرَأةُ ِعمرِإذْ قَالَِت ام *ا فَلَم
وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى واللّه َأعلَم ِبما وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى وِإنِّي سميتُها مريم ِوِإنِّي 

  .]سورة آل عمران) ٣٦-٣٥([ }ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم

وكانت امرأة : قال محمد بن إسحاق، وهي حنة بنت فاقوذ -عليها السالم-هي أم مريم ن هذه امرأة عمرا
  .ال تحمل

وقد أولع ،  جاء في كالم بعض السلف وهو مما أخذ من بني إسرائيل،مما أخذ من اإلسرائيليات هذه التسمية
ولكنه ، أخذ ما فيه وزاد عليه كثيراًف  وجاء البلنسي، هذه المبهمات وألف فيها السهيلي كتاباً معروفاًقوم بتتبع

  . في أغلب المواضعه ال طائل تحت

فاستجاب اهللا دعاءها فواقعها ، فرأت يوماً طائراً يزق فرخه فاشتهت الولد فدعت اهللا تعالى أن يهبها ولداً
بيت ولخدمة   خالصاً مفرغاً للعبادة:أي، فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراً، زوجها فحملت منه

  .المقدس

أحسن ما هذا ، ووما عداه فشاذ، هذا الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف وهو اختيار ابن جرير
بأنه محرر يعني من الرق والعبودية الحقيقية؛ ألنهم أحرار وما ولد : وال ينبغي بحال أن يقال،  هذايفسر به

أي الذي :  المقصود بالمحرر وهو أن،غي العدول عنههذا هو القول الذي ال ينبف، منهم وتناسل فإن له حكمهم
وإنما ، -تبارك وتعالى-يكون مفرغاً للعبادة ليس عليه التزامات وواجبات يقوم بها ويشتغل بها عن عبادة اهللا 

  وهو،وكان ذلك جائزاً في دينهم، ويتفرغ لذلكفتجعله لبيت المقدس مثالً ليقوم بالتعبد ، هو مفرغ لهذا فقط

  .ال يشتغل في األسواق وال يذهب وال يتزوج، ليس له عمل آخرف، ع للعبادةاالنقطا

 ]سورة آل عمران) ٣٥([ }رب ِإنِّي نَذَرتُ لَك ما ِفي بطِْني محررا فَتَقَبْل ِمنِّي ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم{ :فقالت

  . السميع لدعائي العليم بنيتي:أي
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فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى واللّه َأعلَم ِبما وضعتْ {ي بطنها أذكراً أم أنثى تعلم ما فولم تكن 
  .]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى

قراءة ابن عامر وأبي ثانية والقراءة ال، هذه قراءة الجمهوربضمير الغائب  }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{ :قوله
 فعلى  المعنى،بضمير المتكلم، وعلى هذا يالحظ افتراق }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: ، وهي قراءة متواترةبكر

ِإنِّي نَذَرتُ لَك { :هي تقولوسط كالمها، ف -عز وجل-من كالم اهللا القراءة األولى تكون هذه جملة اعتراضية 
) ٣٦([ }فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى* محررا فَتَقَبْل ِمنِّي ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليمما ِفي بطِْني 

 بعده اً آخر ثم يأتي كالم}واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: فجاءت جملة اعتراضية من كالم اهللا، ]سورة آل عمران
حتمل أن تكون يهذه الجملة ف ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ :هوا وون من كالمهيحتمل أن يك

 يحتمل أن تكون، و]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{ : قوله هو كالم اهللا فقطمن كالمها ليكون

، ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى َأعلَم ِبما وضعتِْواللّه {:  أنه يقول أيكالم اهللا  منهذه الجملة
فتبقى الجملة االعتراضية هل ، عاًقطهذا من كالمها  ]سورة آل عمران) ٣٦([ }وِإنِّي سميتُها مريم{ :وقوله تعالى

 واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: أو أنها أطول من هذا، ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: هي فقط

  .]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى

يكون كله من  ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: على القراءة الثانيةوقوله 
هذه الجملة االعتراضية ، ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: ءة األولىوعلى القرا، كالمها

؛ باعتبار أنها ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{، المتبادر أن هذا التعقيب في غاية المناسبة هنا
  .فعلمه هو هو،  علمه من هذا اإلخبار شيء لم يزد في-عز وجل-فاهللا ،  وضعتها أنثى أنهاأخبرت

 على سبيل التعظيم جاء ]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: ن قوله إ:ومن أهل العلم من يقول

 عبادة اهللا منهذه البنت ال تستطيع أن تقوم بما يقوم به الذكر إن : فهي كأنها تقول، والتفخيم لشأن هذا المولود

 }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{: فقال، ما إلى ذلكو؛ ألنه يعتورها ما يعتورها مما يمنعها من الصالة -عز وجل-

ويفترق بسببه ، البنت لها شأن عظيم وسيولد منها مولود يكون آية للعالمينأن هذه أي  ]سورة آل عمران) ٣٦([
 فوق الذين كفروا من  فيكونون،العلو والرفعةم هلن وسيكون أهل اإليما، بنو إسرائيل إلى مؤمنين وكفار

  .اإلسرائيليين

لدفع أن ذلك جاء تعقيباً على إخبارها  والمتبادر واهللا أعلم، على كل حال هذا قال به جماعة من أهل العلمو
 :ا قالتفهنا لم، أحياناً لدفع توهم أو إجابة سؤال قد يرد أو التعقيب بأتي في القرآن التوهم؛ ألن االعتراض

:  وهو العالم بكل شيء فقال-تبارك وتعالى-كأنها تخبر ربها  ]سورة آل عمران) ٣٦([ }ِإنِّي وضعتُها ُأنثَى{

  .]سورة آل عمران) ٣٦([ }واللّه َأعلَم ِبما وضعتِْ{

نذر ولداً لم يكن هم في من  ألن النذر في شريعت:قيل، ]سورة آل عمران) ٣٦([} الذَّكَر كَاُألنثَىولَيس { :اوقوله
وهو - }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ويمكن أن يكون  ،فلما وضعت البنت قالت ما قالت، يقبل منه إال الذكر فقط

وهو أقوى منها على ، فالذكر يقوم بأمور ال تقوم بها المرأة، ليس الذكر كاألنثىأنه  -المتبادر واهللا أعلم
  .العبادة والعمل
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 سلَيكَاُألنثَىو في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد األقصى: أي}الذَّكَر .  

}ميرا متُهيمِإنِّي سفيه الداللة على جواز التسمية يوم الوالدة ]سورة آل عمران) ٣٦([ }و.  

  .أو خادم الرب، يعني خادمة الرب، ن معنى مريم في لغتهمإ: - بهذاواهللا أعلم-يقولون 

 ى معن]سورة آل عمران) ٣٦([ }وِإنِّي سميتُها مريم{: -رحمه اهللا-لمعنى الذي استنبطه الحافظ ابن كثير وهذا ا
يوم الوالدة ويمكن أن يسمى في اليوم السابع  المولود يسمىحيث ،  ويدل عليه أيضاً أدلة من السنةاًصحيح

  .كما دلت السنة على ذلك أيضاً

  .كما هو الظاهر من السياق؛ ألنه شرع من قبلنا، سمية يوم الوالدةفيه داللة على جواز الت

حيث ، وقد جاء في شرعنا ما يقرره، باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخههذا 
وكذلك سمى غيره كأخي ،  ابنه إبراهيم حين ولد كما جاء في الصحيحين-صلى اهللا عليه وسلم-سمى النبي 

  .حينما جيء بهم بعد الوالدة، -صلى اهللا عليه وسلم- وغير هؤالء ممن سماهم النبي ،ماه عبد اهللاأنس س

ولد لي الليلة ولد ((:  حيث قال-صلى اهللا عليه وسلم-وبذلك ثبتت السنة عن رسول اهللا ، كي مقرراًوقد ح
]أخرجاه[ ))سميته باسم أبي إبراهيم

)٢(.  

-ه إلى رسول اهللا  ذهب بأخيه حين ولدته أم-رضي اهللا تعالى عنه-وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك 

  .وكذلك ثبتت تسميت اآلخرين يوم الوالدة، كه وسماه عبد اهللا فحنَّ-صلى اهللا عليه وسلم

صلى - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب 
فقد رواه  )٣()) غالم رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسهكل((:  قال-اهللا عليه وسلم

  . واهللا أعلم،وهو أثبت وأحفظ )٤())ويدمى ((، ويروىأحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ

 أحفظ ))ويدمى(( يرى أن -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير وهذا غريب أن ، أثبتو وه: قالو، ويدمى: يقول
رجه في أخ لما -رحمه اهللا-ها كثير من الحفاظ ومنهم أبو داود  مع أن هذه الرواية رد،ىمن ويسموأثبت 

  .السنن عقبه بما يدل على هذا

ذبح تحينما  الذبيحة من صوف العقيقة وتوضع على أوداجي أنه حينما يعق عنه يؤخذ أ: مىومعنى يد
، فيصيب رأسه على يافوخه،  الدم منها كالخيطبحيث يسيلثم بعد ذلك تجعل فوق رأسه ،  الدمفيصيبها

  .ويصيبه الدم على كل حال

إال ، وبعضهم أثبته بناء على هذه الرواية، وأنه ال يجوز، وبعض أهل العلم يرى أن هذا من علم أهل الجاهلية
  .))ىويسم(( أكثر أهل العلم على أن ذلك ال يشرع وال يجوز وأن الرواية المحفوظةأن 

  .ويمكن يكون من المفيد قراءته، ذكر كالم أهل العلم في هذه المسألة -رحمه- وابن القيم

                                                

  ).١٨٠٧ص  / ٤ج ) (٢٣١٥ (سلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكو باب رحمته صلى اهللا عليه - أخرجه مسلم في كتاب الفضائل - 2

في  باب -وأبو داود في كتاب الضحايا) ٢٠٨٣ص  / ٥ج ) (٥١٥٥ (باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة -أخرجه البخاري في كتاب العقيقة  - 3
 ).٦٥ص  / ٣ج ) (٢٨٣٩ (العقيقة

قال أبو داود وليس يؤخذ    ) ٦٥ص   / ٣ ج) (٢٨٣٩ ( العقيقة يباب ف  -وسنن أبي داود في كتاب الضحايا       ) ٢٢ص   / ٥ج  ) (٢٠٢٦٩( مسند أحمد    - 4
 .بهذا
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مثل حديث ، سماع الحسن عن سمرة فيه كالم أنه لم يسمع منه لكنه يستثنى من ذلك حديث العقيقة هذاو
  .هو من رواية الحسن عن سمرة وضعف بأنه لم يسمع منهفسكتات اإلمام 

  :-رحمه اهللا تعالى-قال الحافظ ابن القيم ، رسول اهللا وصلى اهللا وسلم على ،الحمد هللا

  :الفصل الثالث في أدلة االستحباب

صلى اهللا عليه -هي من سنة رسول اهللا : ما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالواأف
: -وسلمصلى اهللا عليه - قال رسول اهللا :قال ه واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيح-وسلم

  .)٥())مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه األذى((

  . وليس على التدمية يتكلم على العقيقة اآلنهو

 بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ةكل غالم رهين((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  :وعن سمرة قال
  .]هذا حديث حسن صحيح:  الترمذيوقال، رواه أهل السنن كلهم[ )٦())ويسمى فيه ويحلق رأسه

وعلى ذلك إذا مات فإنه ، عتاقاً له من الشيطاننيكون ذلك ا: قيل، ))مرتهن بعقيقته(( : في قولهمعنى الرهينة
  .ال يعق عنه

ومعنى ،  ذلك يكون حبساً له عن الشفاعة ألبويه إذا ما عق عنهإن: -رحمه اهللا-وبعضهم يقول كاإلمام أحمد 
ربما يحتمل هذا ف، هذا سبب الخالف، فإنه يعق عنه لتحصيل هذا المعنى في اآلخرةدته  والذلك إذا مات حين

  .أم الهل يعق عنه إذا مات ، لكن هذا مأخذ الخالف في المسألة،  عنهواألحوط أن يعق، وهذا

وته في حال يشفع فإن ذلك ال يتخلف بم إنه :وإذا قلنا، إذا مات فال عقيقةنعتاق له من الشيطان فاإذا قلنا ف
أحكام  ف، أنه يشفع-صلى اهللا عليه وسلم- فقد ثبت عن النبي ،إذا ولد ميتاً بعد نفخ الروحوكذا ، الصغر

 لكن إذا استهل صارخاً بعد خروجه حياً ثبتت له،: يقولونلق بذلك من الميراث وما أشبه هذا العقيقة وما يتع
أما الشفاعة فهي ثابتة بأحاديث و، ال عقيقة وال ميراث، أحكام المولودفإنها ال تجري عليه ، إذا خرج ميتاً

  .أخرى

عن الغالم شاتان مكافئتان وعن الجارية ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وعن عائشة قالت
  .)٧())شاة

هة تكون إحداهما مشاب، يكون بينهما شبه في الحجم والهيئة الظاهرة واللون والقرون يعني)) مكافئتان: ((قوله
 .في السمن والهيئة الظاهرةوفي سعرها ، لألخرى

 أن -صلى اهللا عليه وسلم-أمرنا رسول اهللا : وفي لفظ، حديث صحيح: رواه اإلمام أحمد والترمذي وقال
  ].رواه اإلمام أحمد في مسنده [نعق عن الجارية شاة وعن الغالم شاتين

                                                
 ).٢٠٨٢ص  / ٥ج ) (٥١٥٤(باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة  -أخرجه البخاري في كتاب العقيقة  - 5

 ).٢٠٨٣ص  / ٥ج ) (٥١٥٥(باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة  -أخرجه البخاري في كتاب العقيقة  - 6

) ١٥١٣ (ما جاء في العقيقة باب – والترمذي في كتاب األضاحي )٦٤ص  / ٣ج ) (٢٨٣٦( العقيقة ي باب ف- الضحايا  أخرجه أبو داود في كتاب    - 7

 ).٤١٠٥(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٠٥٦ص  / ٢ج ) (٣١٦٢ (باب العقيقة -وابن ماجه في كتاب الذبائح ) ٩٦ص  / ٤ج (
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عن الغالم شاتان ((: فقال،  عن العقيقة-ه وسلمصلى اهللا علي-وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول اهللا 
]هذا حديث صحيح: وقال، رواه اإلمام أحمد والترمذي[ ))وعن األنثى واحدة وال يضركم ذكراناً كن أو إناثاً

)٨(.  

أنبأنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن األعرج عن أبي هريرة : وقال الضحاك بن مخلد
إن اليهود تعق عن الغالم وال تعق عن الجارية فعقوا عن الغالم ((:  قال- عليه وسلمصلى اهللا-أن النبي 

  .]ذكره البيهقي[ ))شاتين وعن الجارية شاة

رواه أبو داود ،  عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً-صلى اهللا عليه وسلم-وعن ابن عباس أن رسول 
  .بكبشين كبشين: ولفظ النسائي، والنسائي

 أمر بتسمية المولود يوم -صلى اهللا عليه وسلم- شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا وعن عمرو بن
  .هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي. سابعه ووضع األذى عنه والعق

ما جاء اهللا لكنا في الجاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ف: وعن بريدة األسلمي قال
  .]رواه أبو داود[.  ونحلق رأسه ونلطخه بزعفرانباإلسالم كنا نذبح شاة

أنا أبا بكرة : وروى ابن المنكدر من حديث يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه
وأنكر ، فاطعم أهل البصرة، فنحر عنه جزوراً، ولد له ابنه عبد الرحمن وكان أول مولود ولد بالبصرة

  . بشاتين عن الغالم وعن الجارية بشاة-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا أمر رسو: وقال، بعضهم ذلك

 من فعله ومن أمر ذكر الشاة -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي ،  يشرع في العقيقة أن تكون من البقر أو اإلبلال
  .األفضل فيه اإلبلف بخالف الهدي  وهذا،ولم يذكر غيرها

كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح ((:  قال في العقيقة- وسلمصلى اهللا عليه-وعن الحسن عن سمرة أن النبي 
  .)٩())عنه يوم سابعة ويحلق ويدمى

ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل ، إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها: قال
، ويدمى: عنيوهذا وهم من همام بن يحيى ي: قال أبو داود، ثم يغسل رأسه ويحلق، على رأسه مثل الخيط

قال أبو ، )١٠())كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى((: قال، ثم ساقه من طريق أخرى
  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجةويسمى أصح، : داود

قال لي : قال، شهيدفذكره البخاري في صحيحه عن الحبيب بن ال، وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة
  .من سمرة بن جندب: فسألته فقال، ابن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة

قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن : حدثنا يحيى بن حمزة قال: وقد ذكر الترمذي عن سلمان بن شرحبيل
صلى اهللا -لنبي سألت أبا عبد اهللا عن حديث ا: بن هانئوقال إسحاق ، يحرم شفاعة ولده: بعقيقته؟ قال
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 أن يعق -صلى اهللا عليه وسلم- سنة النبي ،نعم:  ما معناه؟ قال))الغالم مرتهن بعقيقته((: -عليه وسلم
  . فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه، عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة

كل غالم مرتهن ((: ني في العقيقةيع، ما في هذه األحاديث أوكد من هذا: قال أبو عبد اهللا: وقال األثرم
  .)١١())بعقيقته

: ة؟ يقولهل هي واجب، من ناحية الداللة على أكدية العقيقةيقصد ": ما في هذه األحاديث أوكد من هذا: "قوله

هذا آكد ما : فيقول، ؛ ألنه توقف في مسألة الوجوب))مرتهن بعقيقته(( :هذا أشد شيء في العقيقة أي قوله
  .وى ما ورد فيهاأقأي ، ورد فيها

الغالم ((:  أشد من هذا الحديثئاًما أعلم فيه شي:  فقال،وقال يعقوب بن بختان سئل أبو عبد اهللا عن العقيقة
  .))مرتهن بعقيقته

صلى اهللا -وال أحب لمن أمكنه وقدر أن ال يعق عن ولده وال يدعه؛ ألن النبي : قال أبو عبد اهللا: وقال حنبل
صلى اهللا عليه -وإنما كره النبي ، وهو أشد ما روي فيه، ))م مرتهن بعقيقتهالغال((:  قال-عليه وسلم

  . قد فعل ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-فأما الذبح فالنبي ،  من ذلك االسم-وسلم

: فهو هنا يقول، على هؤالء اإلمام أحمد فأنكر، من عمل الجاهلية وأنه ال يشرعنفس العقيقة : بعضهم قال

  .ألن فيه معنى العقوقيكره؛  هو الذي االسم فقط

ثم ، ال أقول واجبة،  أما واجبة فال أدري: فقالقيل ألبي عبد اهللا العقيقة واجبة هي؟: وقال أحمد بن القاسم
مرتهن عن الشفاعة : وقد قال أحمد في موضع آخر، أن الرجل مرتهن بعقيقته: أشد شيء فيه: قال

  .لوالديه

وفسرها ،  ويدمى:فرواها همام عن يحيى عن قتادة فقال،  اللفظةفقد اختلف في هذه، ويدمى: وأما قوله
 الزهري هوكره، هذا من فعل أهل الجاهلية: وقالوا، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم، قتادة بما تقدم حكايته

  .ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق

سألت أبي عن : ن أحمدوقال عبد اهللا بهذا من فعل الجاهلية، ،  رأس الصبيأكره أن يدمى: قال أحمد
ي العباس بن أحمد أن نأخبر: وقال الخالل، ال يدمى: العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟ فقال أبي

فإن هماماً كان : قيل له، ال أحبه إنه من فعل الجاهلية: أبا عبد اهللا سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم؟ فقال
  .وال أحب قول همام في هذا، يسميه: كان يقول:  قالفذكر أبو عبد اهللا عن رجل، يدميه: يقول

: وقال اآلخر، يدمى: قال أحدهما، اختلف همام وسعيد في العقيقة: وأخبرنا أحمد هاشم األنطاكي قال أحمد

  .أن التدمية سنة:  وعن أحمد رواية أخرى،يسمى

،  في الصبي يدمى رأسهسمعت أبا عبد اهللا: قال، حدثنا حنبل: ة بن عصام قالبأخبرني عص: ال الخاللق
  .هذه سنة ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهية: قال
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يحلق : سمعت أبا عبد اهللا يقول: حدثنا حنبل قال: عصبة بن عصام في موضع آخروأخبرني : قال الخالل
م يذكر ي محمد بن علي حدثنا صالح وأنبأنا أحمد بن محمد بن حازم حدثنا إسحاق كلهنوأخبر. رأس الصبي

  .لم يروه إال في حديث سمرة، الدم مكروه: عن أبي عبد اهللا قال

فيدمى؟ : قلت، نعم: فيحلق رأسه؟ قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال ألبي عبد اهللا
: أما همام فيقول: فحديث قتادة عن الحسن كيف هو ويدمى؟ قال: قلت، هذا من فعل الجاهلية، ال: قال

  .ويسمى: وأما سعيد فيقول، ويدمى

  . خطًأ وما أراه إال، ويدمى: يسمى وقال همام: وقال في رواية األثرم قال ابن أبي عروبة

يد بن كاسب حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثني حدثنا يعقوب بن حم: ه في سننهوقد قال أبو عبد اهللا بن ماج
صلى اهللا -د اهللا المزني أن رسول اهللا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه عن يزيد بن عب

كنا في الجاهلية إذا :  وقد تقدم حديث بريدة،)١٢())يعق عن الغالم وال يمس رأسه بدم((:  قال-عليه وسلم
 فلما جاء اإلسالم كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه ،ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها

  .بزعفران

كان أهل : حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالتوقد روى البيهقي وغيره من 
 أن -صلى اهللا عليه وسلم-فأمر النبي ، صبيالالجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس 

  .يجعل مكان الدم خلوقاً

، )١٣())يطوا عنه األذىأهريقوا عليه دماً وأم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ثبت أن النبي : قال ابن المنذر
، الدم أذى وهو من أكبر األذى،  قد أمرنا بإماطة األذى-صلى اهللا عليه وسلم-فإذا كان النبي ، والدم أذى

  .فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم

 لَحم َأو دما مسفُوحا َأو{ :قال تعالى،  هو الدم المسفوح النجس يخرج من أوداج الذبيحة وهي تذبحالدم الذي
سِرج يعني نجس ]سورة األنعام) ١٤٥([ }ِخنِزيٍر فَِإنَّه.  

  :يقول ابن كثير

سورة آل ) ٣٦([ }ِوِإنِّي ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم{ :إخباراً عن أم مريم أنها قالت: وقوله
 -عليه السالم-ذت ذريتها وهو ولدها عيسى وعو،  من شر الشيطان-عز وجل-أي عوذتها باهللا ، ]عمران

  . فاستجاب اهللا لها ذلك

أي ألجأ إليه وألوذ : أعوذ باهللا:  تقول كما}ِوِإنِّي ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها{ : فقوله،أصل المعاذ هو الملجأ والموئل
  .به وأعتصم به من الشيطان الرجيم

-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال- تعالى عنهرضي اهللا-كما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة 

 ثم يقول ))ما من مولود يولد إال مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مسه إياه إال مريم وابنها((: 
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 } الرِجيِمِوِإنِّي ُأِعيذُها ِبك وذُريتَها ِمن الشَّيطَاِن{: وا إن شئتمؤاقر: -رضي اهللا تعالى عنه-أبو هريرة 

]أخرجاه[ ]سورة آل عمران) ٣٦([
)١٤(.  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٨(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ا ِبقَبوٍل حسٍن وَأنبتَها نَباتًا حسنًا وكَفَّلَها فَتَقَبلَها ربه{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 
 ِعنِد اللِّه إن ِمن وذَا قَالَتْ هَأنَّى لَِك ه ميرا مقاً قَاَل يا ِرزهِعند دجو ابرا الِْمحكَِريا زهلَيخََل عا دا كُلَّمكَِريز

  .]سورة آل عمران) ٣٧([}  ِحساٍباللّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر

،  جعلها شكالً مليحاً ومنظراً بهيجاً: أي}وَأنبتَها نَباتًا حسنًا{وأنه ، ةيخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذير
  .تتعلم منهم الخير والعلم والدين، وقرنها بالصالحين من عباده، ويسر لها أسباب القبول

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،هللالحمد بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

 جمع فيه -رحمه اهللا-هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير  }وَأنبتَها نَباتًا حسنًا{: -تبارك وتعالى-فقوله 

  .ما يتعلق بالنفس: والمعنى الثاني، ما يتعلق بالجسد: المعنى األول: بين معنيين

 جعل  حيث،وأما ما يتعلق بالنفس فذكر القبول، ه فيه المنظر البهيج والشكل المليحأما ما يتعلق بالجسد فذكر

، ها في الدنيا واآلخرةتوما تعلو به مرتب،  تحصيله والصالحلها القبول ويسر لها ما يسر من العلم وأسباب
أو ، لعلم من راعى وذلك أن من أهل ا؛فجمع بين المعنيين، -تبارك وتعالى-وذلك باالستقامة على طاعة اهللا 

، من غير زيادة وال نقصاننتها نباتاً حسناً أي سوى خلقها بأن أب: كقول من يقول، من ذهب إلى الجانب األول
لى األول جنح وإ، ومنهم من ال حظ المعنى الثاني فأعاد ذلك إلى حسن التربية وما يعود إليها بصالح الحال

  .ها في غذائه وفي رزقه حتى اكتملت وتمتفهو يفسر ذلك بإنبات، -رحمه اهللا-ابن جرير 

ويقصدون به ، تك اهللا نباتاً حسناًبأن: يقول، وعلى كل حال ال زال الناس يستعلمون هذا في دعائهم وكالمهم
  .واهللا أعلم، وما يرجع أيضاً إلى النفس، لجسدغالباً ما يرجع إلى ا

  . أي جعله كافالً لها}وكَفَّلَها زكَِريا{

 ، أيضاًقراءة الكوفيينه القراءة هي  وهذ، جعل زكريا كافالً لها تعالىاهللاأن أي ":  جعله كافالً لهاأي: "قوله
ما استهموا وقع السهم له وذلك أنهم ل،  في غير قراءة الكوفيين بتخفيف الفاء}وكَفَّلَها{ القراءة األخرى وفي

  . وتعاهدهابرعايتها وحفظها ضمها إليه ليقوم : أيهذا معنى كفلهاو، وضمها إليهفكفلها 

اً نافعاً وعمالً صالحاً؛ وألنه كان زوج خالتها  لتقتبس منه علماً جمكون زكريا كافالً لسعادتهاوإنما قدر اهللا 
فإذا بيحيى (( :زوج أختها كما ورد في الصحيح: وقيل، على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرها

  .)١())وعيسى وهما ابنا الخالة
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ولكن ، ون زكريا زوجاً ألختهافعلى هذا يك،  أن أم عيسى وأم يحيى أخوات يعني))وهما ابنا الخالة(( :قوله
وذلك أن الخالة تطلق على أخت األم كما تطلق على ،  ليس بقاطعهذا الحديث في الداللة على هذا المعنى

واهللا تعالى ،  المراد به هذا أو هذافيحتمل أن يكون، خالة أيضاً: بمعنى أن أخت الجدة يقال لها، الخالة فوقها
  .أعلم

وقد ثبت في ، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاً
 قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها -صلى اهللا عليه وسلم-الصحيحين أن رسول اهللا 
  .)٢())الخالة بمنزلة األم((:  وقال-الى عنهرضي اهللا تع-امرأة جعفر بن أبي طالب 

كُلَّما دخََل علَيها زكَِريا الِْمحراب وجد ِعندها {: فقال، ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجاللتها في محل عبادتها
ع بن هد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيقال مجا، }ِرزقاً

  .كهة الشتاء في الصيف يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفا:أنس وعطية العوفي والسدي

 هو صدرها وأرفعها وأشرفها  أو، أشرف المجالسهو }كُلَّما دخََل علَيها زكَِريا الِْمحراب{: قولهالمحراب في 
إذا كان في المساجد فهو أشرف بقعة فيها وهي و، والمقدم فيها فإذا كان ذلك في المجالس فهو كما ذكر

أشرف ، هو سيد المجالسو، دمة في مصلى أو مجلس فهو محراب كل مقوهذه هي المحاريب،، المقدمة فيها
  .فإذا كان في المساجد فهو المقدم فيها وأشرفها، محراب هذا أصله في كالم العرب: المجالس يقال له

قَالَتْ هو ِمن ِعنِد اللِّه إن اللّه { ،من أين لك هذا:  أي يقول}ريم َأنَّى لَِك هذَايا م{: فإذا زكريا هذا عندها قال
  .]سورة آل عمران) ٣٧([ }يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر ِحساٍب

يحتمل أن ، }نِد اللِّهقَالَتْ هو ِمن ِع{:  قولها أن ذكر بعد}إن اللّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر ِحساٍب{:  تعالىقوله
قَالَتْ هو ِمن ِعنِد اللِّه إن اللّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر {، يكون من تمام كالم مريم في جوابها على زكريا

وهذا الذي ذهب ،  تعقيباً على ذلك وتأكيداً وتقريراً له-عز وجل-ويحتمل أن يكون من كالم اهللا  ،}ِحساٍب
  .اآلية تحتمل هذا وهذا ف-رحمه اهللا-ن ابن جرير الطبري إليه كبير المفسري

يعني أنه كالم واحد متصل في ، ىمن الموصول لفظاً المقطوع معن  يكون-أنه من كالم اهللا-وعلى الثاني 
  .ينلكنه من متكلم، ظاهره

يس في السياق ما ول، ال يوجد ما يدل عليهن هذا في غاية البعد؛ ألنه لك، إنه من كالم زكريا: وبعضهم يقول
  .ال يوجد عليه قرينة وال دليلف، يرجحه

فَنَادتْه الْمآلِئكَةُ وهو قَاِئم * هنَاِلك دعا زكَِريا ربه قَاَل رب هب ِلي ِمن لَّدنْك ذُريةً طَيبةً ِإنَّك سِميع الدعاء{
بي اللّه اِب َأنرلِّي ِفي الِْمحصياِلِحينالص نا منَِبيا وورصحا وديساللِّه و نٍة مقًا ِبكَِلمدصى ميحِبي كقَاَل * شِّر

ل لِّي آيةً قَاَل رب اجع* رب َأنَّى يكُون ِلي غُالَم وقَد بلَغَِني الِْكبر وامرَأِتي عاِقر قَاَل كَذَِلك اللّه يفْعُل ما يشَاء
سورة آل ) ٤١-٣٨([ }قَاَل آيتُك َأالَّ تُكَلِّم النَّاس ثَالَثَةَ َأياٍم ِإالَّ رمزا واذْكُر ربك كَِثيرا وسبح ِبالْعِشي واِإلبكَاِر
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صيف  فاكهة الشتاء في ال-عليها السالم- أن اهللا يرزق مريم -عليه السالم-لما رأى زكريا  ]عمران
  .وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد

 }نَاِلك{: -عز وجل-  من قوله}ههبا ركَِريا زعد نَاِلكيمكن أن يكون ف، ظرف يستعمل للزمان وللمكان }ه
 وهو قائم عند  في ذلك المكانبمعنىأو يكون للمكان ،  دعا ربه بهذا الدعاء أي في ذلك الحين،المعنى هنالك

ذا ه  تحتملاآلية ف، ربه بهذا الدعاءدعا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء حينما شاهدريم م
  .وهذا

": الخ...-عليها السالم- أن اهللا يرزق مريم -عليه السالم-لما رأى زكريا  ":-رحمه اهللا-قول ابن كثير و

- عز وجل-لما رأى مظهراً من مظاهر قدرة اهللا  :أي }ربههنَاِلك دعا زكَِريا {: يكون هذا هو المقصود بقوله

 حرك نفسه وانبعث فيها التطلع إلى شيء من فضل اهللا  حيثذا اإلفضال واإلنعام والرزق دعا هذا الدعاءبه

  . ربه حينئذ وهو الولد دعا، الذي هو بحاجة إليه-عز وجل-

ِإذْ قَالَِت امرَأةُ { ، بهذه البنتت امرأة عمران رزق حيث-عز وجل- أنه حينما رأى قدرة اهللا ويحتمل أن يكون
ِليمالْع ِميعَأنتَ الس ْل ِمنِّي ِإنَّكا فَتَقَبررحطِْني ما ِفي بم تُ لَكِإنِّي نَذَر بر انرسورة آل عمران) ٣٥([ }ِعم[ ،

،  به من اإلنبات الحسن-عز وجل-اهللا وما أنبتها ، فرأى هذه البنت وما هي عليه من الصالح وحسن الحال
  .دعا ربه أن يرزقه بالولد

 }كُلَّما دخََل علَيها زكَِريا الِْمحراب وجد ِعندها ِرزقاً{ ، ألنه هو المذكور قبله؛ أقرب واهللا تعالى أعلمولواأل

 دعا ربه أن يرزقه الولد -تعالىتبارك و-فلما رأى هذا المظهر من مظاهر قدرة اهللا  ]سورة آل عمران) ٣٧([
  .مع تخلف سببه

وكانت امرأته مع ذلك ، وكان شيخاً كبيراً قد وهن منه العظم واشتعل رأسه شيباً، طمع حينئذ في الولد
  لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفياً، كبيرة وعاقراً

والعتي هو ، ]سورة مريم) ٨([ }ِمن الِْكبِر ِعِتياوقَد بلَغْتُ { : في سورة مريم-عز وجل-يعني هو كما قال اهللا 
س بالعتي بالنسبة لإلنسان الكبير هو ما يحصل له من الجفاف والي وذلك أن أصل، الذي بلغ من الكبر غايته

فاإلنسان مثل النبات أو الشجرة تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تكتمل ثم ،  والتقحل في البدنفي العظام والمفاصل
فهذا هو المراد واهللا أعلم ، ويؤثر ذلك في ثمرتها وفي هيئتها وما إلى ذلك، تبدأ بالضعف والتقحلبعد ذلك 

جداً  وقد كان زكريا كبيراً ،سبب مانع لوجود الولدالهرم ف، ]سورة مريم) ٨([ }وقَد بلَغْتُ ِمن الِْكبِر ِعِتيا{: بقوله
، والعاقر هي التي ال تلد، خر من جهة امرأته وهو أنها عاقرواألمر اآل،  إنه بلغ مائة وعشرين سنة:حتى قيل

وإنما كان ذلك وصفاً ، كانت كبيرة أيضاً، حسبف أن ذلك لم يكن بسبب كبرها -عز وجل-وقد بين اهللا 
، ك فهذا يدل على اتصافها بذل]سورة مريم) ٥([ }وكَانَِت امرَأِتي عاِقرا{ :وذلك لقوله، مالزماً لها منذ شبابها

وكَانَِت { : قال]سورة النساء) ٩٦([ }وكَان اللّه غَفُورا رِحيما{ :كما تقول، ذه الصفة لها من أولهاومالزمة ه
  .]سورة مريم) ٥([ }امرَأِتي عاِقرا

تعذر هذا في العادة مع  ]سورة آل عمران) ٣٨([ }قَاَل رب هب ِلي ِمن لَّدنْك ذُريةً طَيبةً{  دعا ربهفالحاصل أنه
م به  بالولد وقد تقاد-صلى اهللا عليه وسلم- إبراهيم -عز وجل- اهللا ، وقد بشر-عز وجل-قدرة اهللا ال على 



 ٤

قَالَتْ يا ويلَتَى { وصاحت،  صيحة من هو المفاجأةولهذا أقبلت في،  وكبيرةوامرأته كانت أيضاً عقيمة، العمر
وهذا التعجب الذي جاء مفسرا هذا ، ]سورة هود) ٧٢([} بعِلي شَيخًا ِإن هذَا لَشَيء عِجيبَأَأِلد وَأنَاْ عجوز وهذَا 

صلى اهللا -قول زكريا ب، واهللا تعالى أعلم،  هو المراد هنا-صلى اهللا عليه وسلم-التفسير في قصة إبراهيم 
هو يتساءل ويتعجب؛ ألن ذلك مستبعد بطريق ف ]سورة آل عمران) ٤٠([ }َأنَّى يكُون ِلي غُالَم{ :-عليه وسلم

  .ين من جهته ومن جهة امرأتهال سيما مع وجود المانع العادة

 هل يرزق هذا الولد الذي بشر به من هذا التساؤل من زكريا قصد به إن :أحسن من قول بعضهمالقول هذا و
هو أنهم أرادوا  و قولهم على أمراوبنما ء إن؛ ألن هؤال القولال حاجة لهذا؛ إذ هذه المرأة العاقر أو من غيرها

  ولكن فوق كل شيء،-عز وجل-قدرة اهللا أن  كيف يستبعد الولد وهو يعلم : فقالوا،يستبعدوا استبعاده

ولهذا قال بعض أهل ، }َأَأِلد وَأنَاْ عجوز وهذَا بعِلي شَيخًا{:  كما قالت امرأة إبراهيمالصواب أن ذلك كان
 }َأنَّى يكُون ِلي غُالَم وقَد بلَغَِني الِْكبر وامرَأِتي عاِقر{ -عز وجل-ل ذلك استعظاماً لقدرة اهللا إنه قا: العلم

  .]سورة آل عمران) ٤٠([

على كل حال ؟ ووامرأتي على هذه الحال، ستوجب هذا الولدأبأي شيء : إنه يتساءل يقول: وبعضهم يقول
 لم يكن في مجاري العادات فلما بشر به قال ذلك تعجباً مع أنه يعلم أن اهللا على فإن هذا، اآلية ال إشكال فيها

هذا ثل ويتعجب م، يتساءل مثل هذا التساؤل، يحصل لهسفأنت حينما تبشر اإلنسان بأمر ، كل شيء قدير
ية ألهل البلد أو ستكون زكواتك مثالً كاف:  مثالًإلنسان فقيركأن ،  به إذا كان واثقاً بالمخبرالتعجب مع إيقانه

 فإذا كان يقول ذلك مستبعداً لوقوعه !!لك وأنا اآلن ال أجد ما أقتات بهيكون ذأنى : فهو يقول، نحو ذلك
فإنه ال ، لكن إذا كان واثقاً من المخبر كأن يخبره نبي مثالً بهذا أو نحو ذلك، شاكاً في الخبر فهذا شأن، أصالً

  .ووثوقه بالمخبر، فهو بحسب حاله،  فاإلنسان يصدر منه مثل هذا-لعز وج-يقوله استبعاداً على قدرة اهللا 

 : أي}ذُريةً طَيبةً{ أي من عندك :}رب هب ِلي ِمن لَّدنْك{: لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفياً وقال

   .]سورة آل عمران) ٣٨([ }ِإنَّك سِميع الدعاء{ولداً صالحاً 

 : بدليل قوله في اآلية األخرى؛والمراد به هنا الواحد، الجمع وعلى الواحد تطلق علىسل و هي النالذرية

  . فهو سأل واحداً يكون وارثاً له،]سورة مريم) ٦-٥([} يِرثُِني ويِرثُ ِمن آِل يعقُوب* فَهب ِلي ِمن لَّدنك وِليا{

 أي خاطبته المالئكة ]سورة آل عمران) ٣٩([ }م يصلِّي ِفي الِْمحراِبفَنَادتْه الْمآلِئكَةُ وهو قَاِئ{ :قال تعالى
  .ومجلس مناجاته وصالته، ومحل خلوته، وهو قائم يصلي في محراب عبادته،  خطاباً أسمعتهاًشفاه

، )فناداه المالئكة(: لكسائيعلى قراءة حمزة وا }فَنَادتْه الْمآلِئكَةُ وهو قَاِئم يصلِّي ِفي الِْمحراِب{: قوله تعالى
- وهو جبريل ،  المقصود بالذي ناداه هو ملك واحدإن: وكثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم يقولون

 ،يكون من العام المراد به الخصوص،  فيكون بهذا االعتبار،وهو الموكل بالوحي، -عليه الصالة والسالم
القائل واحد ف ]سورة آل عمران) ١٧٣([ }اس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهمالَِّذين قَاَل لَهم النَّ{ :كقوله تعالى

في جملة األمثلة التي يذكرونها على العام المراد به ، األصوليون يذكرون هذه اآلية فولهذاوالمقول له واحد، 
؛ ألن من أهل العلم من  ليس هذا محل اتفاقلكن،  جبريل:أي، }فَنَادتْه الْمآلِئكَةُ{: حيث يقولون، الخصوص

  .بهذه البشارةي جمع من المالئكة بشروه وأخبروه أمول على ظاهره وهو الجمع الحقيقي، إنه مح: يقول
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 بولد يوجد لك : أي]سورة آل عمران) ٣٩([ }َأن اللّه يبشِّرك ِبيحيى{ :خبر تعالى عما بشرته به المالئكةثم أ
  . ألن اهللا أحياه باإليمان يحيى؛إنما سمي: قال قتادة وغيره،  يحيىمن صلبك اسمه

  ؟ولكن االسم هذا هل هو اسم عربي أو اسم أعجمي أو أنه معرب، هذا قاله كثير من السلف غير قتادة أيضاً
وعلى ، على أنه من كالم العرب،  فال مجال لتفسيره بهذه الطريقةنه ليس من األسماء العربية أصالًإ: إذا قلناف

 به أحد قبله لم يسم، بمعنى أنه ليس له سمي، أن هذا االسم مبتكر  سماه يحيى وأخبر-عز وجل-كل حال اهللا 
  .]سورة مريم) ٧([ }لَم نَجعل لَّه ِمن قَبُل سِميا{ :كما قال تعالى

رضي اهللا -وغيره عن ابن عباس روى العوفي  ]سورة آل عمران) ٣٩([ }مصدقًا ِبكَِلمٍة من اللِّه{ :وقوله
 وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك  وقال الحسن-ماتعالى عنه

  . بعيسى بن مريم:أي }مصدقًا ِبكَِلمٍة من اللِّه{: وغيره في هذه اآلية

كلمات و ،هذا التفسير قاله كثير من السلف ،ريم بن م أي بعيسى]سورة آل عمران) ٣٩([ }مصدقًا ِبكَِلمٍة{: قوله
 -عز وجل- إنما وجد وخلق بكلمة اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-فعيسى ،  شرعية وكونية-تبارك وتعالى-اهللا 

، عيسىن وخلق بها قت الكلمة على ما تكو فأطل،كن:  إذا أراد شيئاً قال له-تبارك وتعالى-فاهللا ، الكونية
 من غير  سمي عيسى كلمة ألنه وجد بسبب الكلمة أي،المسبب السبب علىن باب إطالق م أطلق عليه كلمةو
 صار ذلك من  أي،قيل له كلمة، فلما سمي بذلك،  والسبب الكلمة-صلى اهللا عليه وسلم-فالمسبب عيسى ، أب

ى اهللا عليه صل-الذي خلق بها وهو عيسى  يعني الناتج عنها، ي هو الكلمة على المسببذباب إطالق السبب ال
  .فهذا هو المراد، هو كلمة اهللا ألقاها إلى مريم: فقيل، -وسلم

:  قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم]سورة آل عمران) ٣٩([ }وسيدا{ :قوله

  .السيد الحكيم التقي: والثوري والضحاك -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن عباس ، الحكيم

قد يكون ؛ إذ  فقطالحكيم  ليس هو مثالًالسيدف،  أحياناً يفسرون الكلمة ببعض معناها-مرضي اهللا عنه-لف الس
فإن ذلك ليس ، يكون موصوفاً بالحماقة والخرق وسوء التدبير، لكن السيد ال اإلنسان حكيماً وال يكون سيداً

عدة أوصاف يكون بها اإلنسان نبيالً سيداً وإنما تحصل السيادة باجتماع ، من الصفات التي تحصل بها السيادة
،  فيسود بذلك قومهوكلما كانت هذه األوصاف كلما كانت السيادة أكثر وأوفر وأعظم، يحصل له بها الشرف

الشرف في  وفالسيادة هي الشرف في العلم والعمل، ويكون مقدماً فيهم ويفوق أقرانه في كل شيء من الخير
أدخل وهذا أقرب ف، أحسن من تفسيره بالحكيم الحليم التقي، وتفسيره باهللا أعلملك داخل فيه وكل ذف، العبادة

فهذا ال الذي ال يحسن التدبير وال يضع األمور في مواضعها وال يوقعها في مواقعها و، وأعلق بمعنى السيادة
وال ، هكذا بإطالقأما أن يكون سيداً ، فبهذا القيد يمكن، األحمق المطاع: يكون سيداً إال بقيد كأن يقال له

  .يحسن التدبير فال

  .السيد في خلقه ودينه:  وقال عطية،هو الفقيه العالم: وقال سعيد بن المسيب
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فالحاصل أن المقصود  )٣())ابني هذا سيد((:  عن الحسن قال-صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال النبي 
وال ، ال يكون السيد بخيالً ف،ع عدة أوصاف بناء على اجتما ويكون شريفاً مقدماً، هو الشريف المقدمبالسيد

  .ونحو ذلك، ال يكون في غاية الجهلو،  التدبيرء سيوال يكون، يكون ضيق العطن وضيق الصدر

هو الكريم على : وقال مجاهد وغيره، هو الشريف: وقال ابن زيد، هو الذي ال يغلبه الغضب: وقال عكرمة
  .-عز وجل-اهللا 

  .م يفسرون بما يقرب المعنى بجزئهفه،  نرجح أن يعني ما نحتاج،هذا كله من اختالف التنوع

بل معناه أنه معصوم عن ،  ليس هاهنا أنه ال يأتي النساء]سورة آل عمران) ٣٩([ }وحصورا{ :وقوله
  .الفواحش والقاذورات

الحبس عن  هو  الذي عليه عامة أهل العلم وهوهنامعناه المتبادر و، أصله من الحصر وهو الحبس: الحصور
  :وهذا االمتناع يحتمل أمرين من جهة سببه،  يعني الممتنع من النساء،النساء

قد جاء هذا عن بعض و،  ليس له رغبة أصالً أي،أال يكون له تطلع إلى النساء أصالً وال شهوة: األول
، من العجز كبيروهو لون ، بل هو من النقص والعيب، ن به إطالقاًولكن هذا فيه بعد وال يمدح اإلنسا، السلف

، ال يلتفت معها إلى هذه المقارفة، وإنما يكون المدح حينما يكون هذا االنصراف بإرادة وعزيمة ثابتة راسخة
المقصود بالحصور هو الذي يمنع نفسه من مقارفة ما : يقول، هذه المقارفة من أهل العلم من يقيدها بالحرامو

  .لكنه يتزوجو،  مع النساء-عز وجل-حرم اهللا 

فهو معرض عن النساء ال يشتغل ، ذلك كان جائزاً في شريعتهم، و هو منقطع للعبادةبل: ومنهم من يقول
لكن من ، هي تفسر بهذا واهللا تعالى أعلمو، فهذا المعنى تحتمله اآلية، وال يتزوج وإنما فرغ نفسه للعبادة، بهن

 أو يكون المراد  إتيان النساء؟على مع القدرة  غيره هل هو االنصراف تماماً ال بالتزوج وال؟أي جهة
  .؟-تبارك وتعالى-بالحصور هو الذي ينصرف عن مقارفة الحرام دون ما أحل اهللا 

 نوغشيانه، بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات وال يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحالل
 }هب ِلي ِمن لَّدنْك ذُريةً طَيبةً{ :ال يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث ق قدبل، هندوإيال

  . أعلمسبحانه وتعالىواهللا ، ولداً له ذرية ونسل وعقب: كأنه قال، ]سورة آل عمران) ٣٨([

إذا رزق بالولد كان ذلك اإلنسان فإن ، طيبة أن يكون له نسل وعقبالذرية الالمراد بليس بالزم أن يكون 
  .د استجيبيكون دعاءه قوعلى هذا ، ذرية

، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بوالدته، ]سورة آل عمران) ٣٩([ }ونَِبيا من الصاِلِحين{ :وقوله
فلما ، ]سورة القصص) ٧([ }ِإنَّا رادوه ِإلَيِك وجاِعلُوه ِمن الْمرسِلين{ :كقوله ألم موسى، وهي أعلى من األولى

رب َأنَّى يكُون { :قال،  هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر- السالمعليه-تحقق زكريا 
 }كَذَِلك اللّه يفْعُل ما يشَاء{ : أي الملك]سورة آل عمران) ٤٠([ }ِلي غُالَم وقَد بلَغَِني الِْكبر وامرَأِتي عاِقر قَاَل

  . ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمرمر اهللا عظيمذا أ هك: أي]سورة آل عمران) ٤٠([

  . عالمة أستدل بها على وجود الولد مني: أي]سورة آل عمران) ٤١([ }قَاَل رب اجعل لِّي آيةً{

                                                

 ).١٣٢٨ص  / ٣ج () ٣٤٣٠ (باب عالمات النبوة في اإلسالم -أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 3
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 نى هذا معة على وجود الحمل وانعقاده وصحته؟هل قصد بذلك آي؟ }اجعل لِّي آيةً{: ما سبب هذا السؤال

  . من أهل العلمل به جماعةقد قا، قريب

إنه طلب اآلية وذلك أنه لما سمع نداء المالئكة بصوت : قالوا، ومن أهل العلم من ذهب بها إلى معنى آخر
اللهم إن كان هذا الصوت : وهو يصلي في المحراب كأنه وقع له شيء من الوسوسة أراد دفعها فكأنه يقول

 ِفلم يكتفهو ، عل لي آية تدل على ذلكهو صوت المالئكة وهذه البشرى هي بشرى حق منك يا رب فاج
  .ماع المالئكة فأراد أن يتحقق أكثر ويتوثق بمجرد سبالبشارة

وذلك ، هي آية مع العقوبةأي ، إن اآلية التي جعلت له فيها نوع عقوبة: وهؤالء الذين يقولون بهذا يقولون
آيتُك َأالَّ تُكَلِّم النَّاس ثَالَثَةَ { :ال تعالى ق، والذكربانحباسه عن الكالم من غير علة ثالثة أيام إال من التسبيح

 وقد يكون بالعين واليد وما إلى ، اإلشارة بالشفةوالرمز المقصود به، ]سورة آل عمران) ٤١([ }َأياٍم ِإالَّ رمزا
ومن غير ر مرض يعني من غي، ]سورة مريم) ١٠([ }ثَلَاثَ لَياٍل سِويا{ : يقول سبحانه وفي اآلية األخرى،ذلك
وذلك أنه لم يكتف بالبشارة حينما ، وكان فيها نوع عقوبةجعلت له آية فاستجيب دعاؤه : فهؤالء قالوا، عله

ذهب إليه بعض الكبار كابن  مع أن هذا المعنى الثاني، والمعنى األول أقرب واهللا أعلم، سمع المالئكة تبشره
  .-رحمه اهللا-جرير 

مع أنك سوي ،  إشارة ال تستطيع النطق]سورة آل عمران) ٤١([ }لِّم النَّاس ثَالَثَةَ َأياٍم ِإالَّ رمزاقَاَل آيتُك َأالَّ تُكَ{
  .]سورة مريم) ١٠([ }ثَلَاثَ لَياٍل سِويا{: صحيح كما في قوله

 }وسبح ِبالْعِشي واِإلبكَاِرواذْكُر ربك كَِثيرا {: ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال فقال تعالى

  .]سورة آل عمران) ٤١([

واإلبكار يكون من وقت طلوع ، يكون من بعد الزوال إلى غروب الشمس:  العشي:}ِبالْعِشي واِإلبكَاِر{: قوله
  . أوقات الذكر هيوهذه، يعني أول النهار، الفجر إلى الضحى

  .إن شاء اهللا تعالى، ول سورة مريموسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أ

}الَِميناء الْعلَى ِنسطَفَاِك عاصِك ورطَهطَفَاِك واص اللّه ِإن ميرا مالَِئكَةُ يِإذْ قَالَِت الْمِك * وباقْنُِتي ِلر ميرا مي
اِكِعينالر عكَِعي مارِدي وجاسِب* واء الْغَيَأنب ِمن ذَِلك مهَأي مهلْقُون َأقْالَمِإذْ ي ِهميا كُنتَ لَدمو نُوِحيِه ِإلَيك 

ونخْتَِصمِإذْ ي ِهميا كُنتَ لَدمو ميركْفُُل مسورة آل عمران) ٤٤-٤٢([ }ي[.  

اهللا قد عن أمر اهللا لهم بذلك أن  -عليها السالم- به المالئكة مريم تهذا إخبار من اهللا تعالى بما خاطب
واصطفاها ثانياً ، أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من األكدار والوسواس، اصطفاها

  .مرة بعد مرة لجاللتها على نساء العالمين

، وهو أن االصطفاء الثاني غير االصطفاء األول، هذا الذي مشى عليه ابن كثير مع أنه لم يوضح المراد منه
  القاعدة، ومعلوم أن أعيد تأكيداً، أي أنهن االصطفاء الثاني هو االصطفاء األولإ: يقولمن أهل العلم من و

وهو أن االصطفاء ،  القاعدة هذه مشى على-رحمه اهللا-فابن كثير ، ن التأسيس مقدم على التوكيدإ: تقول
 لكنه لم يوضح، ول أن االصطفاء الثاني غير األأي "اصطفاها ثانياًو": قال وصرح وفه،  غير األولالثاني

اختارها لكثرة عبادتها : "، وإنما ذكر كالماً عاماً فقالالمراد باالصطفاء األول والمراد باالصطفاء الثاني
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واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجاللتها على نساء ، وزهادتها وشرفها وطهرها من األكدار والوسواس
،  لعبادتها وزهادتها لتكون من أهل القرب منهكان ولإن االصطفاء األ:  أنه يمكن أن يقالإال، "العالمين

يكون االصطفاء الثاني على هذا و، أي فضلها عليهن،  اصطفاها على نساء العالمين أنهواالصطفاء الثاني
  .هذا احتمالف، بمعنى التفضيل على نساء العالمين

والدة عيسى  واالصطفاء الثاني ل بأن تقبلها بقبول حسن،االصطفاء األول اصطفاها: ومن أهل العلم من يقول
ِإن اللّه اصطَفَاِك وطَهرِك واصطَفَاِك { :فالحاصل أن اهللا قال لها بطريق المالئكة، -عليه الصالة والسالم-

الَِميناء الْعلَى ِنسوما إلى ذلك من ،اختارك لعبادته والتقرب إليه أي أن اهللا ]سورة آل عمران) ٤٢([ }ع 
 أن اهللا ، بمعنى التفضيل}واصطَفَاِك علَى ِنساء الْعالَِمين{ ،ويدخل فيه أن اهللا تقبلها بقبول حسن، المعاني

  .فضلها على غيرها من النساء

رضي اهللا تعالى -وقد ذهب إليه جماعة من السلف فمن بعدهم ، ظاهره العموم، }علَى ِنساء الْعالَِمين{: وقوله
عز -كما قال ، ومنهم من ذهب إلى أنه يختص بأهل زمانها، ى عمومه وإطالقهإن ذلك عل:  وقالوا-معنه
وهذا الذي ،  يعني على عالم زمانكم]سورة البقرة) ٤٧([ }وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمين{ : عن بني إسرائيل-وجل

وهو الذي اختاره ابن ، تي لغيرها كما سيأ-جل وعال-يتفق مع األدلة األخرى التي تدل على اصطفاء اهللا 
  .-رحمه اهللا-جرير 

صلى اهللا -سمعت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى هشام بن عروة عن علي بن أبي طالب 
أخرجاه في [ ))خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد((:  يقول-عليه وسلم

]الصحيحين
)٤(.  

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-األشعري  وروى ابن جرير عن أبي موسى 
 وقد ،)٥())وآسية امرأة فرعون، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال مريم بنت عمران((: -وسلم

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال آسية امرأة ((: البخاري ولفظ، أخرجه الجماعة إال أبا داود
  .)٦())وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رعون ومريم بنت عمرانف

وذكر مزية ، ، وتارة ذكر الكمالفتارة ذكر االصطفاء واالختيار أو الخيرية، هذه النصوص ال تعارض بينها
  .أن فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام  وهو-ارضي اهللا تعالى عنه-لعائشة 

وظواهر هذه األحاديث مع غيرها تدل على أن خديجة ،  تكلموا في التفضيل بين عائشة وبين خديجةوالعلماء
وقد ، الغيرة  منها غاية-ارضي اهللا عنه-ولذلك كانت تغار عائشة ،  أفضل وأكمل-ارضي اهللا تعالى عنه-

                                                

ص  / ٣ج ) (٣٦٠٤(باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفـضلها رضـي اهللا عنهـا           -أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة        - 4
 ص / ٤ج  ) (٢٤٣٠ (باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضـي اهللا تعـالى عنهـا            - فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم     ومسلم في كتاب    ) ١٣٨٨
١٨٨٦.( 

-١١([ }وكَانَتْ ِمن الْقَاِنِتين  {: إلى قوله  }..وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَِّذين آمنُوا ِامرَأةَ ِفرعون      {: باب قول اهللا تعالى    -أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 5

باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضـي   - تعالى عنهم فضائل الصحابة رضي اهللاومسلم في كتاب ) ١٢٥٢ص  / ٣ج ) (٣٢٣٠( ]سورة التحريم) ١٢
 ).١٨٨٦ص  / ٤ج ) (٢٤٣١(اهللا تعالى عنها 
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،  تقتضي األفضلية أن المزية ال هيالمقصود أن القاعدةف،  وجه ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-بين النبي 
 وذكر فضل خديجة وآسية -ارضي اهللا عنه- ذكر مزية لعائشة -صلى اهللا عليه وسلم-الحاصل أن النبي و

  . االصطفاء والتفضيلا لهحصل ومريم، فآسية وخديجة حصل لهن الكمال، ومريم

البداية "نا  في كتاب-عليهما السالم-وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم 
  .وهللا الحمد والمنة" والنهاية

ثم أخبر تعالى عن المالئكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في 
لما يريد اهللا بها من األمر الذي قدره اهللا وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر ، العمل لها

يا مريم اقْنُِتي ِلربِك واسجِدي { :فقال تعالى، حيث خلق منها ولداً من غير أب،  العظيمةاهللا فيها من قدرته
اِكِعينالر عكَِعي مارسورة آل عمران) ٤٣([ }و[.  

 }تُونبل لَّه ما ِفي السماواِت واَألرِض كُلٌّ لَّه قَاِن{ :كما قال تعالى، أما القنوت فهو الطاعة في خشوع

  .]سورة البقرة) ١١٦([

  .ال حاجة إلعادته وقد سبق ذكر معاني القنوت ف، الطاعة في خشوعأحد معاني القنوت

قدم السجود على : ]سورة آل عمران) ٤٣([ }يا مريم اقْنُِتي ِلربِك واسجِدي واركَِعي مع الراِكِعين{: قولهفي و
ولم ،  الترتيبفمن أهل العلم من فسر ذلك بأن الواو ال تقتضي، لركوعالركوع مع أن السجود يكون بعد ا

 في  تكن مرتبة هذا الترتيببحيث لم،  في صالتهمإن ذلك قد يكون: ومنهم من قال، يقصد فيه الترتيب
،  ثم ما هو أخص،إنه بدأ باألعم ثم األخص:  يقول-رحمه اهللا-كالحافظ ابن القيم -ومنهم من يقول ، صالتنا

 أعم من الركوع؛ ثم السجود،  أشبه ذلك من المعانيهو الطاعة والخشوع دوام العبادة وماإذ ، قنوت أعمفال
وأما الركوع ، مثل سجود الشكر وسجود التالوة، وذلك أن السجود يكون في الصالة ويكون خارج الصالة

 وقد،  ثم ما هو أخص من ذلك،هفتارة تذكر األشياء مرتبة من األعم ثم ما دون، فإنه ال يكون إال في الصالة

يا َأيها الَِّذين { :كما في اآلية األخرى،  يبدأ باألخص ثم ما هو أعم من ثم ما هو أعم مطلقاً أي بالعكسيبدأ
م األعم،  ثبدأ باألخصففي هذه اآلية  ]سورة الحـج) ٧٧([ }ربكُم وافْعلُوا الْخَيرآمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا 

  .]سورة آل عمران) ٤٣([ }يا مريم اقْنُِتي ِلربِك واسجِدي واركَِعي مع الراِكِعين{،  عكس هذه تماماًأي

  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 بعدما أطلعه على جلية -وسلمصلى اهللا عليه -ثم قال تعالى لرسوله " :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
وما كُنتَ لَديِهم ِإذْ يلْقُون { ،كه علي نقص:أي ]سورة آل عمران) ٤٤([ }ذَِلك ِمن َأنباء الْغَيِب نُوِحيِه ِإلَيك{ :األمر

ونخْتَِصمِإذْ ي ِهميا كُنتَ لَدمو ميركْفُُل مي مهَأي مهما كنت عندهم يا :أي ]ل عمرانسورة آ) ٤٤([ }َأقْالَم 
بل أطلعك اهللا على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما كان من أمرهم ، محمد فتخبرهم عن معاينة عما جرى

  .وذلك لرغبتهم في األجر، حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها

رقها إلى بني الكاهن  تحملها في خ-يعني أم مريم بمريم- بها ثم خرجتْ: روى ابن جرير عن عكرمة قال
 وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من : قال-عليهما السالم-بن هارون أخي موسى ا

 وأنا ال أردها ،وال تدخل الكنيسة حائض، تين هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابمدونك: فقالت لهم، الكعبة
ادفعوها : فقال زكريا، نان وصاحب قربا-ي الصالةهم فكان عمران يؤمو- اهذه ابنة إمامن: فقالوا، إلي بيتي

فذلك حين اقترعوا بأقالمهم عليها التي ، ال تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا: فقالوا،  فإن خالتها تحتيإلي
  .لهافقرعهم زكريا فكفَّ، يكتبون بها التوراة

أنهم : عضهم في بعض دخل حديث ب،وقد ذكر عكرمة أيضاً والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد
فألقوا ،  الماء فهو كافلهاةفأيهم يثبت في جري، دخلوا إلى نهر األردن واقترعوا هناك على أن يلقوا أقالمهم

وكان مع ذلك ، عداً يشق جرية الماءانه ذهب صإ: ويقال، أقالمهم فاحتملها الماء إال قلم زكريا فإنه ثبت
  ." وعلى سائر النبيين،ات اهللا وسالمه عليهوإمامهم ونبيهم صلوهم مكبيرهم وسيدهم وعال

 نبينا محمد ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمينبسم اهللا الرحمن الرحيم، 
  :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

كاهن بن الى بني  أو في خرقها إل،أنها جاءت بها تحملها في خرقة: فهذا األثر الذي ذكره عن عكرمة وفيه
إذا كان المراد بذلك أنهم ينتسبون إلى هارون بحيث يكون  ،إلى آخره -عليهما السالم-هارون أخي موسى 

أبناء هذا الرجل مباشرة هم أن، بني الكاهن بن هارون المراد بوأما إذا كان، فهذا يمكن أن يكونلهم  اًجداً بعيد
عليه الصالة - وهارون وبين عيسى -صلى اهللا عليه وسلم-هم هارون فهذا فيه نظر؛ ألن بين موسى وجد

 من -رضي اهللا عنه-ولذلك لما جاء المغيرة بن شعبة ،  مدة طويلة من الزمن كما هو معروف-والسالم
كيف يقول : قالوا،  عن شبهة وجهها إليه النصارى في نجران-صلى اهللا عليه وسلم-وسأل النبي ، نجران
عليه الصالة -وبين هارون وبين عيسى  ]سورة مريم) ٢٨([ }ون ما كَان َأبوِك امرَأ سوٍءيا ُأخْتَ هار{ :القرآن
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بأنهم كانوا يسمون بأسماء  :-صلى اهللا عليه وسلم-فأجابه النبي ، طويلة في التاريخ أو مريم مدة -والسالم
  .هارون بن عمرانهو ليس  و،رجل آخر اسمه هارون أي أن هذا ،أنبيائهم

 يا نظيرته في الصالح والتقى والعفاف : أي}يا ُأخْتَ هارون{:  قوله تعالىإن:  أهل العلم من يقولومن
  .والطهر والنزاهة

، بل هو الواجب أن يتبع في تفسير اآلية،  أولى بل هو األحق-صلى اهللا عليه وسلم-لكن ما جاء عن النبي 
  . آخر هذا شخصهارونأي أن 

وإن لم يكن   الكاهنبني  هارون جداً من أجدادمحتمل أن يكونمن الو،  اإلسرائيلياتهذا األثر أصالً هو منو
  .ويحتمل أن يكون هو مباشرة، قريباً

وبعضهم ، ذكر هنا أنها األقالم التي يكتبون بها التوراة، ]سورة آل عمران) ٤٤([ }ِإذْ يلْقُون َأقْالَمهم{ :وقوله
ي عليه عامة المفسرين والمشهور الذ، عون على كل حال سواء بهذا أو بهذايعني أنهم يقتر، نها القداحإ: يقول
األقالم  أنها مشهور المتبادر من إطالق األقالموال، وليست القداح،  األقالم المعروفة:ألقوا أقالمهم أيأنهم 

كانوا يكتبون  أنهم -وهي أيضاً من اإلسرائيليات-وقد جاء في بعض اآلثار ، التي كانوا يكتبون بها التوراة
فهذا هو قول ، فحصل بينهم هذا االقتراع بهذه األقالم التي كانت بأيديهم،  امرأة عمران بمريمالتوراة فجاءت
، لكن من أهل العلم من قال بغير هذا،  عليه االتفاقنقل -رحمه اهللا-بل إن الحافظ ابن القيم ، عامة أهل العلم

  .واهللا أعلم

الموافق للمقام ؛ ذلك أن اً يبدو أن فيها تصحيف،" النذيرة فإني حررتها وهي ابنتيدونكم هذه: فقالت لهم: "قوله
ر كْفالمقصود أن ذ، فإن رسمه واحد، بسهولة ومثل هذا يتصحف،  وليس ابنتي"أنثىوهي " والسياق أن تكون

 : إذا قالتلكن،  أنثى أنهاما يمنعها من دخول المسجد وهي ذلك األنثى هنا هو المناسب؛ ألنها ذكرت بعد

  . واهللا أعلم،ة من هذافائد  فال،وهي ابنتي

ِإذْ قَالَِت الْمآلِئكَةُ يا مريم ِإن اللّه يبشِّرِك ِبكَِلمٍة منْه اسمه الْمِسيح ِعيسى ابن مريم وِجيها ِفي الدنْيا {"
ِبينقَرالْم ِمنِة واآلِخرالنَّ* و كَلِّميواِلِحينالص ِمنالً وكَهِد وهِفي الْم اس * لَمو لَدِلي و كُونَأنَّى ي بقَالَتْ ر

كُونكُن فَي قُوُل لَها يا فَِإنَّمرى َأمشَاء ِإذَا قَضا يخْلُقُ مي قَاَل كَذَِلِك اللّه شَرِني بسسمسورة آل ) ٤٧-٤٥([ }ي
  .]عمران

: قال اهللا تعالى،  بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير-عليها السالم-لمالئكة لمريم ة من اهذه بشار

}نْهٍة مِك ِبكَِلمشِّربي اللّه ِإن ميرا مآلِئكَةُ يكن : أي يقول له،  أي بولد يكون وجوده بكلمة من اهللا}ِإذْ قَالَِت الْم
  .كما ذكره الجمهور، ]سورة آل عمران) ٣٩([ }ِلمٍة من اللِّهمصدقًا ِبكَ{ :وهذا تفسير قوله، فيكون

}ميرم نى ابِعيس ِسيحالْم هميعرفه المؤمنون بذلك، أي يكون مشهوراً بهذا في الدنيا: }اس".  

ِعند اللِّه كَمثَِل آدم ِإن مثََل ِعيسى { :-تبارك وتعالى-مفسراً بقول اهللا  جاء }ِبكَِلمٍة من اللِّه{ :قوله تعالى
عز -خلقه اهللا   حيث}كُن{: هي قوله،  فهذه هي الكلمة]سورة آل عمران) ٥٩([ }ن تُراٍب ِثم قَاَل لَه كُنخَلَقَه ِم
هذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً و،  والقرآن يفسر بعضه بعضاً،}كُن{:  بقول-وجل

  .واهللا أعلم، فهذا فيه نظر،  هي البشارةن الكلمة المراد بها هنا إ:-رحمه اهللا-وإن قال ابن جرير 
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  ."كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بإذن اهللا تعالى وسمي المسيح؛ ألنه"

 لم يكن له محل يستقر  حيث،ألنه مسح األرض: وبعضهم يقول، نعم هذا هو المشهور في سبب تسميته بذلك
عليهم -ألنه كان يتمسح بالدهن الذي كان يتمسح به األنبياء : ومنهم من يقول، م ال دليل عليهوهذا الكال، فيه

، يقال لهم المسيحس كل األنبياء  على هذااًإذ، ؟وهل كان األنبياء يتمسحون بدهن معين -الصالة والسالم
كحال  ليس على غيره متميزاًأي يعني قدمه مستوية ،  ألنه ممسوح القدم؛له ذلكنه قيل إ: وبعضهم يقول

  .وهذا الكالم أيضاً ال دليل عليه، الناس

، مسحه الجمال: كأن يقال، أو غير ذلك مما يقال،  متطهر من الذنوب بمعنىمتمسحمن مسيح : وبعضهم يقول
  .-عز وجل- ألنه إذا مسح صاحب عاهة برئ بإذن اهللا ؛فالمشهور الذي عليه أكثر أهل العلم أنه قيل له ذلك

ومن أهل ، هذا أظهر ما قيل في تعليلهو، ألنه ممسوح العينالمسيح؛ : فالدجال يقال لهلنسبة للدجال لكن با
  . مكةانه يمسح األرض عدأل: العلم من يقول

  ."نسبة له إلى أمه حيث ال أب له }ِعيسى ابن مريم{ :وقوله"

  يقال اآلخروناألنبياءف، ه؛ ألنه ال أب له ال يذكر في القرآن غالباً إال بنسبته إلى أم-عليه السالم-عيسى 

 وفي هذا ؛غالباً يذكر منسوباً إلى أمهف -صلى اهللا عليه وسلم-عيسى  أماو، الخ.. يونس وصالح وهود: فيهم
  . رماها بنو إسرائيل بأبشع فرية وتشريف له وألمه التي،تذكير بالمعجزة

"}الْم ِمنِة واآلِخرا ونْيا ِفي الدِجيهوِبينأي له وجاهة ومكانة عند اهللا في الدنيا ]سورة آل عمران) ٤٥([ }قَر 
وفي الدار اآلخرة يشفع ،  وغير ذلك مما منحه به،وينزل عليه من الكتاب، بما يوحيه اهللا إليه من الشريعة

  ."عند اهللا فيمن يأذن له فيه

وإن كان من ، الوجاهة أشمل من هذالكن الواقع أن ، أصل الوجاهة هي القوة والمنعةن إ: بعضهم يقول
الوجيه هو الشخص المقدم الذي يكون له منزلة ومكانة وقبول وما فعلى كل حال  و،معانيها القوة والمنعة
  .أشبه ذلك من المعاني

فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات اهللا ، وفي الدار اآلخرة يشفع عند اهللا فيمن يأذن له فيه"
  ."وسالمه عليه وعليهم أجمعين

يقتصر على قول واحد بهذه ال  المفترض أن المختصر ،"ألنه كان مسيح القدمين ال أخمص لهما ":قوله
الطريقة التي هذه بأما ، حتى ال يفهم أنه اختيار ابن كثير؛ قيل بد فإنه يورده بصيغة وإن كان وال، الطريقة

 لذلك ينبغي ، أصالًرجحلم يابن كثير هنا  و،ال يفهم منه إال أن هذا هو ترجيح ابن كثيرفهذا الكالم ساق بها 
  .هذا ذكره ابن كثير ولم يرجحهو : فيقال مثالً، مثل هذه األشياءالتعليق على

هللا وحده ال شريك له أي يدعو إلى عبادة ا: ]سورة آل عمران) ٤٦([ }لنَّاس ِفي الْمهِد وكَهالًويكَلِّم ا{ :وقوله"
  ."وحال كهوليته حين يوحي اهللا إليه بذلك،  معجزة وآيةفي حال صغره

 ما بين الشباب هو :بعضهم يقول: الكهل} وكَهالً{ ، المهد هو الفراش للرضيع}كَلِّم النَّاس ِفي الْمهِدوي{ :قوله 
كما - وهو فع ر-صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال عيسى و، وبعضهم يقسم تقسيمات أخرى، والشيخوخة
 : قال-عز وجل-سواء كان ابن ثالثين أو ثالث وثالثين فإن اهللا  ابن ثالث وثالثين سنة، و-يقول الكثير
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، لغ الثالثين فقد فارق سن الشباب ودخل في الكهولةمن ب من هذه اآلية أن  بعض أهل العلم لذلك أخذ}وكَهالً{
  .الشيخوخة بعد ذلك أي من الخمسين فما فوق، ووبعضهم يجعل الكهولة متأخرة

من بلغ  يفهم من اآلية أن ولكن، طالقات بحد معينالعلم غير متفقين على تحديد هذه اإل أهل المقصود أنف
- في وقت معين أو في مكان معينفي عرف خاص-اف  وقد يطلق في بعض األعر،يقال له كهل الثالثين

 كما هو وربما بعد الستين، الخمسينمن بلغ متقدمة مثل  الأو على مرحلة من مراحل العمر، على ما بعد ذلك
  .وإنما يقال لمن تجاوز الستين،  كهل إنهالثالثينمن بلغ  ل في هذا العصر ال يقالالعرف في هذا العصر حيث

هللا وحده ال شريك له  يدعو إلى عبادة ا: أي]سورة آل عمران) ٤٦([ }م النَّاس ِفي الْمهِد وكَهالًويكَلِّ{" :لقوي
ليس } ويكَلِّم النَّاس ِفي الْمهِد{: قولهف ،"وحال كهوليته حين يوحي اهللا إليه بذلك،  معجزة وآيةفي حال صغره

فََأشَارتْ { :مقصود بذلك المعجزة كما في قوله في سورة مريموإنما ال، المراد أنه يدعو إلى اهللا في حال المهد
 فنطقه ]سورة مريم) ٣٠-٢٩([ }د اللَِّه آتَاِني الِْكتَابقَاَل ِإنِّي عب *ِإلَيِه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان ِفي الْمهِد صِبيا

 وليس معنى ذلك أنه كان يكلمهم على سبيل } ِفي الْمهِدكَلِّم النَّاسوي{: في هذه الحال هو المشار إليه بقوله
كهل فليس  وأما دعوتهم إلى اهللا وهو -تبارك وتعالى- آية ومعجزة أن أنطقه اهللا ت كان بل،الدوام واالستمرار

 على  هو الذي كانلكن كالمه في المهد -عز وجل- ويدعو إلى توحيد اهللا كونه يتكلمل ؛ ذلك أي غرابةفي

  .لمعجزةسبيل ا

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى محمد بن إسحاق عن أبي هريرة "
  .)١()) مولود في صغره إال عيسى وصاحب جريجمما تكل((: -وسلم

لم ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-أبي حاتم عن أبي هريرة ابن وروى 
  .")٢()) وصبي آخر، وصبي كان في زمن جريج،عيسى: هد إال ثالثةيتكلم في الم

، وأوحى إليه أطلعه -عز وجل– يحمل على أن اهللا اآلخر ذكر ثالثة ذكر اثنين وفيكونه في الحديث األول 
صلى اهللا - يكون اهللا أطلع نبيه  وإنما،ض بعضه ببعضلذلك كل ما صح من األخبار في هذا فإنه ال يعار

  . وهكذا، على بعضهم في وقت ثم أطلعه على آخرين في وقت آخر-عليه وسلم

، فمما صح فيه الخبر صاحب جريج في القصة المعروفة لما رمته تلك المرأة بالزنا فهدموا صومعته وآذوه
  . فهذا أحد الذين تكلموا،الراعي: من أبوك؟ فقال: فتوضأ وصلى ركعتين ثم طعن في بطن الصبي وقال

، اللهم اجعل ابني مثل هذا: قالتف،  فارسماالصبي الذي كانت تحمله أمه فمر به اً في المهدوممن تكلموا أيض
، ثم أقبل على الثدي، اللهم ال تجعلني مثله: وكان يرضع فترك الثدي ثم نظر إلى ذلك الشخص الفارس وقال

اللهم ال : فقالت، و ذلكحسبي اهللا ونعم الوكيل أو نح: جارية يضربونها ويتهمونها بالزنا وهي تقولبفمرت 
  .)٣(اللهم اجعلني مثلها: فقال، تجعل ابني مثل هذه

                                                
 ).١٥ص   / ١ج (وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد ) ٢٦ص  / ١ج ) (٣٣(أخرجه البخاري في األدب المفرد  - 1

ومسلم في ) ١٢٦٨ص  / ٣ج ) (٣٢٥٣ (]سورة مريم) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها{  باب-ب األنبياءأخرجه البخاري في كتا - 2
 ).١٩٧٦ص  / ٤ج ) (٢٥٥٠ (باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصالة وغيرها - كتاب البر والصلة واآلداب

باب تقديم  - كتاب البر والصلة واآلدابومسلم في  ) ٨٧٧ص   / ٢ج) (٢٣٥٠ ( باب إذا هدم حائطا فليبن مثله      -لمظالم  أخرجه البخاري في كتاب ا     - 3
 ).١٩٧٦ص / ٤ج ) (٢٥٥٠ (بر الوالدين على التطوع بالصالة وغيرها
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  .وكانوا يتهمونها بشيء هي بريئة منه، صالحة طيبة و كانتتلك امرأةو، فالحاصل أن ذلك كان جباراً

 على فإنك اصبري هأم يا: فتلكأت فقال لها ومعها صبي لتلقى فيهجاءت امرأة  قصة أصحاب األخدودفي و

  .ممن تكلموا في المهدكر غير هؤالء وذُ، )٤(الحق

"}اِلِحينالص ِمنفلما سمعت، له علم صحيح وعمل صالح،  في قوله وعمله: أي]سورة آل عمران) ٤٦([ }و 

رب َأنَّى يكُون ِلي ولَد ولَم يمسسِني { : قالت في مناجاتها-عز وجل-بشارة المالئكة لها بذلك عن اهللا 
بوال من عزمي أن ، كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج: تقول، ]سورة آل عمران) ٤٧([ }شَر

كَذَِلِك اللّه يخْلُقُ { : في جواب هذا السؤال-عز وجل- فقال لها الملك عن اهللا !؟ولست بغياً حاشا هللا، أتزوج
  ." يعجزه شيء هكذا أمر اهللا عظيم ال: أي]سورة آل عمران) ٤٧([ }ما يشَاء

واذْكُر { : في سورة مريم-عز وجل- هذا كما قال اهللا }رب َأنَّى يكُون ِلي ولَد ولَم يمسسِني بشَر{ :في قولها
عز -  إلى آخر اآليات التي ذكرها اهللا]سورة مريم) ١٦([ }ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها مكَانًا شَرِقيا

  . مما يفسر هذه اآلية-وجل

ومريم ابنَتَ ِعمران {: ها، قال تعالى أيضاً في سورة التحريم أن الملك نفخ في فرج-عز وجل-وذكر اهللا 
  .]سورة التحريم) ١٢([ }الَِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا ِفيِه ِمن روِحنَا

نَفَخْنَا ِفيها ِمن والَِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَ{ ما في سورة األنبياءفي موضع آخر أن النفخ كان فيها كوذكر 
  . فهذه اآليات تفسر هذه اآلية]سورة األنبياء) ٩١([ }روِحنَا

  ."كما في قصة زكريا، يفعل: ولم يقل }يخْلُقُ ما يشَاء{: وصرح هاهنا بقوله"

 لماذا قال هناك في : وهو جواب لسؤال تقديره،في التفسيرهذا من التفسير المتشابه اللفظي وهو من اللطائف 
كَذَِلِك اللّه {: هناقال و، ]سورة آل عمران) ٤٠([ }كَذَِلك اللّه يفْعُل ما يشَاء{ -عليه الصالة والسالم-قصة زكريا 

  . جيدى وهو معن،ذا المعنى الذي ذكره ابن كثير هنا يفسر هذا فه؟}يخْلُقُ ما يشَاء

وأكد ذلك ،  لئال يبقى لمبطل شبهة؛بل نص هاهنا على أنه يخلق،  كما في قصة زكريا]يفعل[: لم يقلو"
 بل يوجد عقيب ، فال يتأخر شيئاً: أي]سورة آل عمران) ٤٧([ }ِإذَا قَضى َأمرا فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُون{: بقوله

 إنما نأمر مرة : أي]سورة القمر) ٥٠([ }ا ِإلَّا واِحدةٌ كَلَمٍح ِبالْبصِروما َأمرنَ{ :كقوله تعالى، األمر بال مهلة
  ." بالبصرحال مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمواحدة 

 الخلق؛ -صلى اهللا عليه وسلم- ذكر في حق عيسى -عز وجل– ظاهر، وهو أنه ي ذكره ابن كثيرذمعنى الال
 غير  أنها بمعنىإنه قد حل فيه روح من اهللا:  اهللا فيقالفخ فيه من روحنُ سىلئال يكون هناك شبهة في أن عي

ذكر  تعالى اهللاف،  الناس أيوالناسوت،  اهللافالالهوت أي، حل الالهوت في الناسوت:  كما يقولونمخلوقة
ن االبن في فهو ليس ابن اهللا؛ أل، اًوالمخلوق ال يكون إله، فعيسى مخلوق، روح مخلوقةا هالخلق ليدل على أن
 مخلوق من جملة من خلقهم -صلى اهللا عليه وسلم-فعيسى ، اً ولو كان ابناً له لكان إله،الواقع جزء من أبيه

فإنه  جاء بنفخ روح من اهللاو، جاء من غير أبما دام قد  لئال يتوهم أنه ؛فعبر بلفظ الخلق، -عز وجل-اهللا 
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 من جملة الخلق، واهللا هو مخلوقبل ال  ،عاني اإللهيةغير مخلوق أو له جزء من اإللهية أو فيه معنى من م
 .. والحمد هللا رب العالمين،أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين
  :بعدو، أجمعين

* ويعلِّمه الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلنِجيَل{ :وله تعالى في تفسير ق- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

ورسوالً ِإلَى بِني ِإسراِئيَل َأنِّي قَد ِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم َأنِّي َأخْلُقُ لَكُم من الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر فََأنفُخُ ِفيِه 
ِإذِْن اللِّه وُأبِرُئ األكْمه واَألبرص وُأحِيي الْموتَى ِبِإذِْن اللِّه وُأنَبُئكُم ِبما تَْأكُلُون وما تَدِخرون ِفي فَيكُون طَيرا ِب

ْؤِمِنينِإن كُنتُم م ةً لَّكُمآلي ِفي ذَِلك ِإن وِتكُميب *التَّو ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصمو مرالَِّذي ح ضعِلُأِحلَّ لَكُم باِة ور
- ٤٨([ }ِإن اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ مستَِقيم* علَيكُم وِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم فَاتَّقُواْ اللّه وَأِطيعوِن

  .]سورة آل عمران) ٥١

أن اهللا يعلمه  :-عليه الصالة والسالم-ة المالئكة لمريم بابنها عيسى قول تعالى مخبراً عن تمام بشاري"
كالم على تفسيرها في سورة والحكمة تقدم ال، الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، الكتاب والحكمة

  ."البقرة

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

لماذا لم يحمل الكتاب ، المراد به الكتابة: قال ،"الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة": - اهللارحمه-فقوله 
صلى اهللا - أو التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى ؟على الكتاب الموحى به إليه وهو اإلنجيل مثالً

   الحافظ ابن كثير على هذا؟لذي حمل ما ا؟ مقرراً له-عليه الصالة والسالم- وجاء عيسى -عليه وسلم

ويعلِّمه الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ {:  سبحانه يقولاهللاف، ضي المغايرةتالعطف يقالذي حمله على هذا هو أن 
 وهذا الذي ،الكتابة هو فالكتاب هنا،  التوكيدالتأسيس مقدم علىوالقاعدة أن  ]سورة آل عمران) ٤٨([ }واِإلنِجيَل

هو ظاهر غاية بل ،  والقول به هنا ليس فيه تكلف، قال به ابن جرير وجماعة-رحمه اهللا-اره ابن كثير اخت
هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا { :-تبارك وتعالى- ه قول-وإن كان دونه في الوضوح- ويشبهه ،الظهور

 يحتمل أن يكون  هناالكتابف ]سورة الجمعة) ٢([ }ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَويزكِّيِهم  منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتِه
 }ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب يتْلُو علَيِهم آياِتِه{: القرآن سيكون قوله الكتاب هنا هو  إن: إذا قلنالكن، القرآن

ن الكتاب أيضاً في اآلية األخرى هو إ:  قال جماعة من أهل العلمولهذا، من قبيل التكرار ]سورة الجمعة) ٢([
، فالنبي بعث في ذكر األميين وهي أنه ناسب هنا ذكر الكتابة لواستدلوا بقرينة أخرى، هذابواستدلوا ، الكتابة

، فيهم ببعثته عليهم فصارت الكتابة فاشية -عز وجل-فامتن اهللا ، واألمي هو الذي ال يعرف الكتابة األميين،
 }ويعلِّمه الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلنِجيَل{ :القول في قوله تعالىمثل ليس في الوضوح هذا القول هنا لكن 



 ٢

يتْلُو { مع }ويعلِّمهم الِْكتَاب{: هذه اآلية أوضح في الحمل على الكتابة؛ ألن قوله هناكف ]سورة آل عمران) ٤٨([
ِهملَياِتِهعلكن هنا صرح بالتوراة واإلنجيل، هم الكتاب ويقرأ القرآنميعل  بمعنى أنهكوني  أنيمكن، } آي.  

ع تقدم الكالم على الحكمة وأن أصلها وض نعم ،"والحكمة تقدم الكالم على تفسيرها في سورة البقرة": قوله
، إلى آخره، رة تأتي بمعنى النبوةوتأتي بمعنى الفقه في الدين وتا،  موضعه وإيقاعه في موقعه فيالشيء

، الكتابة هناالكتاب المراد ب  الظاهر أنلكن، أنها ترجع إلى أصل واحدوذكرنا وجه الجمع بين هذه األقوال و
صلى اهللا - سنة النبي  المقصودليسو، ة هنا في هذه اآليةالسنّإنها : -رحمه اهللا-جرير  يقول ابن والحكمة

أوحى به إليه من ألوان الوحي والهدايات مما  ا أوحاه اهللا إليه من غير الكتاب وإنما المقصود م-عليه وسلم
  .واهللا أعلم، من غير اإلنجيل

واإلنجيل الذي أنزله اهللا ،  فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى بن عمران}والتَّوراةَ واِإلنِجيَل{"
  .يحفظ هذا وهذا -عليه السالم-د كان عيسى وق -عليهما الصالة والسالم-بن مريم اعلى عيسى 

 : يجعله رسوالً إلى بني إسرائيل قائالً لهم:أي ]سورة آل عمران) ٤٩([ }ورسوالً ِإلَى بِني ِإسراِئيَل{ :وقوله

  ."]سورة آل عمران) ٤٩([ }َأنِّي قَد ِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم َأنِّي َأخْلُقُ لَكُم{

 ونحو ذلك، في التقديرات وليس فيه تعسف وال تكلف، هو أقرب هذه األقوال جيد وه ابن كثيرهذا الذي ذكر
 التكلف وأقرب إلى بالغة القرآن وفصاحته نع إذا كان الكالم يقتضي تقديراً فإنه يقدر ما هو أبعد ومعلوم أنه

 فيما في كالم المفسرينوال تعرف قدره إال إذا نظرت ، فكالم ابن كثير هذا كالم قريب، وظاهر السياق
يعلمه الكتاب والحكمة  : أي]سورة آل عمران) ٤٩([ }ورسوالً ِإلَى بِني ِإسراِئيَل{: فهو يقول هنا، يقدرونه هنا

  .-رحمه اهللا-  ابن جريروهذا الذي قال به أيضاً، ويجعله رسوالً إلى بني إسرائيل

يعلمه الكتاب والحكمة ويكلمهم رسوالً إلى و: ول بعضهملو من تكلف؛ إذ يقال يخلكن ، وغيرهم يقول غير هذا
  .وال يناسب السياق، هذا فيه بعد، بني إسرائيل

غير متالئم كما في وهذا أيضاً ،  رسوالً إلى بني إسرائيلأرسلتُ ويعلمه الكتاب والحكمة و:وبعضهم يقول
  .وجيهاً ورسوالًأي  جيهاًهو معطوف على و: وبعضهم يقول،  ويجعله رسوالً إلى بني إسرائيل:تقدير

  .]سورة آل عمران) ٤٩([ }َأنِّي قَد ِجْئتُكُم{ :ويجعله رسوالً إلى بني إسرائيل قائالً لهماألقرب أن التقدير و

فيها منصوبة مع أنها جملة القول والسبب في ذلك أنها متضمنة معنى " أن"جاءت  }َأنِّي قَد ِجْئتُكُم{:وقوله
) ٣٠([ }قَاَل ِإنِّي عبد اللَِّه{ : نحو قوله تعالى في تكسر فيها همزة إن التي الصريحجملة القولالقول وليست 

  .صريح فتحت الهمزةالغير   معنى القوللما كان ذلك متضمناً  أي أنه]سورة مريم

 كَهيَئِة الطَّيِر فََأنفُخُ ِفيِه فَيكُون طَيرا ِبِإذِْن َأنِّي َأخْلُقُ لَكُم من الطِّيِن َأنِّي قَد ِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم{ :قائالً لهم"
  ."]سورة آل عمران) ٤٩([اآلية  }..اللِّه

 َأنِّي َأخْلُقُ لَكُم من الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر فََأنفُخُ ِفيِه فَيكُون{ :فسرها قولهي }َأنِّي قَد ِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم{: قوله

  .]سورة آل عمران) ٤٩[(اآلية  }..طَيرا ِبِإذِْن اللِّه

 الذي جعل هذا -عز وجل-يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن اهللا ، وكذلك كان يفعل"
  ."معجزة له تدل على أن اهللا أرسله



 ٣

عـز  -ق أشياء أخرى بإذن اهللا ، وهل كان يخلما نوع هذه الطير:  مثلال حاجة إليه  يذكر هنا  كالم كثير هناك  
، فهذا الكالم كله ال حاجـة إليـه وال فائـدة مـن              ؟، ولماذا خصص هذه األشياء المذكورة      غير الطير  -وجل

  .االشتغال به

"} هِرُئ األكْمُأبوهذا المعنى أبلغ في المعجـزة وأقـوى فـي          ، يولد أعمى هو الذي    ]سورة آل عمران  ) ٤٩([ }و
  ."]سورة آل عمران) ٤٩([ }وُأحِيي الْموتَى ِبِإذِْن اللِّه{، عروف م}واَألبرص{، التحدي

   وإال فإن اهللا ، كرتذُلذلك ال يعرفون لها عالجاً فالناس يعجزون عنها وهذه أصالً : بعض أهل العلم يقول

  في وقت قد يقف أمامها عاجزاًالطب لكن ذكرت هذه ألن، يشفي على يده ألوان العللكان  -عز وجل-

  .-عليه الصالة والسالم-وفشا في زمانه انتشر 

فكان الغالب على زمان ، بعث اهللا كل نبي من األنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه: قال كثير من العلماء"
فلما ، ارفبعثه اهللا بمعجزة بهرت األبصار وحيرت كل سح،  السحر وتعظيم السحرة-عليه السالم-موسى 

 فبعث -عليه السالم-وأما عيسى ، ظيم الجبار انقادوا لإلسالم وصاروا من األبراراستيقنوا أنها من عند الع
فجاءهم من اآليات بما ال سبيل ألحد إليه إال أن يكون مؤيداً من ، في زمن األطباء وأصحاب علم الطبيعة

ث من  وبع،أو على مداواة األكمه واألبرص، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، الذي شرع الشريعة
  ؟هو في قبره رهين إلى يوم التناد

فأتاهم بكتاب من ،  بعثه في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء-صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك محمد 
 لو اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله -عز وجل-اهللا 

عز -وما ذاك إال ألن كالم الرب ، ]سورة اإلسراء) ٨٨([ }ان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيراولَو كَ{ لم يستطيعوا أبداً
  . ال يشبهه كالم الخلق أبداً-وجل

 أخبركم بما أكل أحدكم : أي]سورة آل عمران) ٤٩([ }وُأنَبُئكُم ِبما تَْأكُلُون وما تَدِخرون ِفي بيوِتكُم{ : وقوله
  ."خر في بيته لغدهاآلن وما هو مد

،  ادخرخبر هو يعلم ماذا أكل وماذا؛ ألن هذا الشخص الذي ُأ مطلقاًليس من الغيب وهذا من الغيب النسبي
، أكلت كذا: يقولفلكن هذا يخبره ،  عليه أنبياءه-عز وجل-طلع اهللا مما ي بخالف اإلخبار عما في غٍد

  .فيكون آية لهم في أمر قد عرفوه، وادخرت كذا

ِإن {  على صدقي فيما جئتكم به: أي}آليةً لَّكُم{  في ذلك كله:أي }ِإن ِفي ذَِلك{، ا هو مدخر في بيته لغدهوم"
ْؤِمِنيناِة {،]سورة آل عمران) ٤٩([} كُنتُم مرالتَّو ِمن يدي نيا بقًا لِّمدصممقرراً : أي]سورة آل عمران) ٥٠([ }و 

  .لها ومثبتاً

 نسخ -عليه السالم- فيه داللة على أن عيسى ]سورة آل عمران) ٥٠([ }ِحلَّ لَكُم بعض الَِّذي حرم علَيكُموِلُأ{
 :كما قال في اآلية األخرى، ى فيما كانوا يتنازعون فيه خطًأوكشف لهم عن المغطّ، بعض شريعة التوراة

  ."واهللا أعلم، ]سورة الزخرف) ٦٣([ }ِهوِلُأبين لَكُم بعض الَِّذي تَخْتَِلفُون ِفي{

وجاءهم ،  عليهمتلكنه نسخ بعض اآلصار واألغالل التي كان، بل كان متعبداً بها، هو لم يكن ناسخاً للتوراة
جئتكم مقرراً لما في التوراة ومخففاً عليكم بعض : ويقول، بهذه اآليات الواضحة التي ال تترك في الحق لبساً
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عز -وهذا ال شك أنه من أعظم النعمة التي ساقها اهللا ،  بعض األمور التي تختلفون فيهاومبيناً لكم، اآلصار
  . إلى بني إسرائيل-وجل

 ما جاءهم بشيء تنفر منه نفوسهم وطباعهم وإنما جاءهم  فهو،وكالمه في غاية االعتدال والصواب لمن يعقل
  .قابلوه بالكفرفمقرراً لشريعتهم ولكتابهم متعبداً بها 

 العداوة التي حصلت بينهم وبين  وبسببلليهود النصارى تعبدهم اهللا بالتوراة لكن لشدة بغض اصل أنهفالح
 لم يكن واإلنجيل، عندهم قانون ونظام يحكم الحياة ولم يكن ،وبقوا بدون شريعة اليهود تركوا العمل بالتوراة

 أشياء كما يذكرون في اآلداب واألخالق وفيه،  وإنما فيه نسخ بعض األشياء مثل التوراةكتاب شريعة متكامالً
 وضعوا فيه القوانين "األمانة العظمى": فاخترعوا لهم كتاباً سموه، فبقوا من غير شرع، والرقائق ونحو ذلك

  .وصاروا يعملون بها من ذلك الحين

 ،صدقي فيما أقول لكم بحجة وداللة على :أي ]سورة آل عمران) ٥٠[( }وِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم{ :ثم قال"
 أي أنا وأنتم سواء في ]سورة آل عمران) ٥١-٥٠([ }ِإن اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه* فَاتَّقُواْ اللّه وَأِطيعوِن{

  .]سورة آل عمران) ٥١([ }هذَا ِصراطٌ مستَِقيم{ ،والخضوع واالستكانة إليه، العبودية له

 َأحس ِعيسى ِمنْهم الْكُفْر قَاَل من َأنصاِري ِإلَى اللِّه قَاَل الْحواِريون نَحن َأنصار اللِّه آمنَّا فَلَما{ :وقوله تعالى
ونِلمسِبَأنَّا م داشْهِباللِّه و *الشَّاِهِدين عنَا موَل فَاكْتُبسنَا الرعاتَّبلَتْ وا َأنزنَّا ِبمنَا آمبر* و اللّه كَرمواْ وكَرم

اِكِرينالْم رخَي اللّهسورة آل عمران) ٥٤-٥٢([ }و[.  

  ." استشعر منهم التصميم على الكفر واالستمرار على الضالل: أي}فَلَما َأحس ِعيسى{: يقول تعالى

 يعبر به عن العلم وصار، أصل ذلك هو إدراك الشيء بالحاسةو، ال تكلف فيه،  قريب"حس"ـهذا التفسير ل
  .واإلدراك والمعرفة

وعلى كل حال صار ذلك ،  علم منهم ذلك وأدركه وعرفه-صلى اهللا عليه وسلم-المقصود أن عيسى و
، ]سورة مريم) ٩٨([ }هْل تُِحس ِمنْهم من َأحٍد{ : يقول-عز وجل–واهللا ، معلوماً له مدركاً كالشيء المشاهد

 بمعنى اإلعراض والجحود إنه:  هنا بقوله فسره]سورة آل عمران) ٥٢([ }ِمنْهم الْكُفْرفَلَما َأحس ِعيسى {
يعني أنهم يعزمون على  أحس منهم الكفر ف، يعني إرادة قتله هناومن أهل العلم من يقول بأن الكفر، والمكابرة

  .فهذه األقوال ال منافاة بينها، ا على قتلهئووتمال،  فهم كذبوه وجحدوا ما جاء به، من الكفر فعالًوهذا، قتله

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة ، ؟أي من يتبعني إلى اهللا:  قال مجاهد}قَاَل من َأنصاِري ِإلَى اللِّه{"
ؤويني من رجل ي((:  يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر-صلى اهللا عليه وسلم-كما كان النبي ، إلى اهللا

  .")١())إن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كالم ربي ف،حتى أبلغ كالم ربي

  ؟" من أنصاري في الدعوة إلى اهللا:والظاهر أنه أراد:  يقول-رحمه اهللا-ما الذي جعل الحافظ ابن كثير 
  .]سورة آل عمران) ٥٢([ }من َأنصاِري ِإلَى اللِّه{ :حيث قال" إلى" هو التركيب والتعدية بـ على ذلكالذي حمله

                                                

كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه   والترمذي في )٣٧٦ص  / ٤ج ) (٤٧٣٦( باب في القرآن     - أخرجه أبو داود في كتاب السنة        - 1
 ).١٩٤٧(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ١٨٤ص  / ٥ج ) (٢٩٢٥ (وسلم
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، تتناوب، وقد ذكرنا مراراً أن حروف الجر "مع"هنا بمعنى " إلى " يجعل-رحمه اهللا-لطبري جرير اابن 
من أنصاري حيث يكون المعنى ، فال إشكال" مع"بمعنى " إلى"فإذا فسرت ، فيستعمل بعضها في معنى بعض

  . يعني مع أموالكم]سورة النساء) ٢([ }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَهم ِإلَى َأمواِلكُم{ :-تبارك وتعالى-كقوله ، مع اهللا

:  فالحافظ ابن كثير هنا قال"إلى"ـب ىعديحاول أن يقدر في الكالم تقديراً يصلح أن يوبعض أهل العلم 

   ،يوجد بعد أنصاري مقدر محذوف وقع حاالً: وبعضهم يقول، "؟والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة"
 وبعضهم يقول قوالً، ؟أو من أنصاري ذاهباً إلى اهللا،  إلى اهللائاًًأو ملتج، من أنصاري متوجهاً إلى اهللاأى 

 مثل في الدعوة  فهذه،؟في الطريق إلى اهللاأو ، ى اهللا قول ابن كثير نحو من أنصاري في السبيل إل مناًقريب
بمعنى " إلى"ن نجعل إما أف "إلى"ـالتعدية ب في هذه األقوال هو لكن السبب، يقال غير هذا أيضاًو، إلى اهللا

  ."إلى"ـى بعدوهذا المقدر يصلح أن ي، هناك تقدير:  وإما أن نقول"مع"

م رضي اهللا عنه-سوه ومنعوه من األسود واألحمر وا فموهاجر إليه فآووه ونصروه، حتى وجد األنصار"
 به وآزروه  انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا-عليه السالم-بن مريم اوهكذا عيسى  -وأرضاهم

قَاَل الْحواِريون نَحن َأنصار اللِّه {: ولهذا قال اهللا تعالى مخبراً عنهم، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
ونِلمسِبَأنَّا م داشْهنَّا ِباللِّه والشَّ* آم عنَا موَل فَاكْتُبسنَا الرعاتَّبلَتْ وا َأنزنَّا ِبمنَا آمبرسورة ) ٥٣-٥٢([} اِهِدين

  ."كانوا قصارين: قيل،  الحواريون]آل عمران

  ..اهللا أعلمف أو غسله هتيعني خياط، لو باعه ثوباً واشترط قصارته: والشراءعقد البيع الفقهاء يقولون في 

 وهذا ،شدة بياض العين مع السواد أنه روفي الحيل  ق مماولذلك، أصل الحواري هو الخالص من كل شيءو
، فالثياب ما كان شديد البياض، فهو الخالص من كل شيء، بياض عينه أصفرذي ال شك من الوأجمل 

عليه الصالة -خالصة أصحاب المسيح م ه نوفالحواري، وحواري الرجل بمعنى خالصة وصفوة أصحابه
ونصحهم حبتهم أو لخلوص صحبتهم وم، قيل لهم ذلك لصفاء نفوسهم أو لصفاء نياتهم، وصفوتهم و-والسالم

  .فالصفوة والخالصة يقال لها هذا، وصدقهم وما أشبه ذلك

: وبعضهم يقول،  لشدة بياض ثيابهم قيل لهم ذلك:قالوالبياض فه نظر إلى شيء حسي مشاهدوبعضهم 

     خالصة أصحاب عيسى هم  على كل الحواريونف، وبعضهم يقول غير هذا مما ال دليل عليه، صارينالق

، أكثر من هذا بكثير: وبعض يقول، اثنا عشر: بعضهم يقول ف،وأما عددهم فال طائل تحته، -عليه السالم-
هم ء كبارهم أو عرفا أنوالخالصة، إنهم كانوا كذا:  ويقولتوبعضهم يحاول أن يجمع بين هذه اإلسرائيليا

  . كانوا اثنا عشر رجالً

    ما ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا والصحيح أن الحواري الناصر ك، قيل كانوا قصارين: الحواريون"

رضي اهللا -هم فانتدب الزبير ب لما ندب الناس يوم األحزاب فانتدب الزبير ثم ند-صلى اهللا عليه وسلم-
  .")٢()) الزبير نبي حوارياً وحواريلإن لك((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال النبي  -تعالى عنه

                                                

فضائل الصحابة رضي اهللا تعـالى  ومسلم في كتاب ) ١٠٤٦ص  / ٣ج ) (٢٦٩١( باب فضل الطليعة  -خاري في كتاب الجهاد والسير    أخرجه الب  - 2
 ).١٨٧٩ص  / ٤ج ) (٢٤١٥(باب من فضائل طلحة والزبير رضي اهللا عنهما - عنهم
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ال هذا لكن ،  الناصر أي صحيحنىستشهد عليه بهذا الحديث وهو معهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير ا
فخالصة أصحاب األنبياء ، أو خاصة األنبياء، نبياء مثالًمن أنهم صفوة وخالصة أصحاب األ يعارض ما ذكر

  . ناصروهممه

) ٥٣([} ِدينفَاكْتُبنَا مع الشَّاِه{ : في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس "

  ."وهذا إسناد جيد -صلى اهللا عليه وسلم-مع أمة محمد : قال، ]سورة آل عمران

يا َأيها الَِّذين َآمنُوا كُونوا َأنصار اللَِّه كَما قَاَل ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريين من { : هنا-تبارك وتعالى-قوله 
علينا ذلك من -عز وجل-اهللا قص : ]سورة الصف) ١٤([ }حواِريون نَحن َأنصار اللَِّهَأنصاِري ِإلَى اللَِّه قَاَل الْ

يا َأيها الَِّذين َآمنُوا كُونوا َأنصار اللَِّه كَما قَاَل ِعيسى ابن {: كما قال في اآلية األخرى، أجل أن نقتدي بهم
فذكر اهللا ذلك من أجل أن تقتدي بهم هذه األمة ، ]سورة الصف) ١٤([ }لَى اللَِّهن من َأنصاِري ِإمريم ِللْحواِريي

  .والقرآن يفسر بعضه بعضا، -صلى اهللا عليه وسلم-في نصرة نبيها 

كتبنا مع ا: وبعضهم يقول، -صلى اهللا عليه وسلم-أي مع أمة محمد  }فَاكْتُبنَا مع الشَّاِهِدين{:  وقوله هنا
    ويمكن أن يعبر بعبارة أوسع من هذا كما يقول ابن جرير ،  لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة:الشاهدين أي

صلى اهللا عليه -وللنبي ، ومن الحق الشهادة بالوحدانية، كتبنا مع الشاهدين بالحقاأي  ،الحقب: -رحمه اهللا-
، مع الشهداء الذين يشهدون ألممهمنا كتبا : أوخلة تحتهاأنبيائه بالرسالة وما إلى ذلك من المعاني الداو -وسلم

باعتبار  -صلى اهللا عليه وسلم-فال يخص ذلك بأمة محمد ، فاألنبياء يشهدون واألمم تشهد وهذه األمة تشهد
 }وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس{: كما قال تعالى أن هذه األمة مما اختصها اهللا به أن تكون شاهدة على األمم

كما قال ،  وأتباع األنبياء أيضاً يشهدون،فاألنبياء يشهدون،  ولكن الشاهدين أوسع من هذا]جسورة الحـ) ٧٨([
  .]سورة الزمر) ٦٩([ }وِجيء ِبالنَِّبيين والشُّهداء{ :-عز وجل-اهللا 

 وإرادته -عليه الصالة والسالم-ما هموا به من الفتك بعيسى يقال تعالى مخبراً عن بني إسرائيل ف ثم"
وكان كافراً فأنهوا إليه أن هاهنا رجالً ، وا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمانئلسوء والصلب حين تمالبا

 إلى غير ذلك مما تقلدوه في ،ويفند الرعايا ويفرق بين األب وابنه، يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك
فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ، حتى استثاروا غضب الملك، وأنه ولد زنية، رقابهم ورموه به من الكذب

ورفعه من روزنة ذلك ، فروا به نجاه اهللا تعالى من بينهمظوظنوا أنهم قد ، فلما أحاطوا بمنزله، وينكل به
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة ، وألقى اهللا شبهه على رجل كان عنده في المنزل، البيت إلى السماء

 ىفإنه نج،  من مكر اهللا بهم هذاوكان، ضعوا على رأسه الشوكفأخذوه وأهانوه وصلبوه وو، الليل عيسى
وأسكن اهللا ،  أنهم قد ظفروا بطلبتهمنيعتقدو، وتركهم في ضاللهم يعمهون، نبيه ورفعه من بين أظهرهم

 :ولهذا قال تعالى، تفارقهم إلى يوم التنادوأورثهم ذلة ال ، في قلوبهم قسوة وعناداً للحق مالزماً لهم

}كَرمواِكِرينالْم رخَي اللّهو اللّه كَرمسورة آل عمران) ٥٤([ }واْ و[" .  

  ].سورة النساء) ١٥٧([ }وقَوِلِهم ِإنَّا قَتَلْنَا الْمِسيح{ : في اآليات األخرى-عز وجل-كما قال اهللا هذا 

ك ِإلَي ومطَهرك ِمن الَِّذين كَفَرواْ وجاِعُل الَِّذين ِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ِإنِّي متَوفِّيك وراِفع{ :وقوله تعالى"
ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنتُمِفيم نَكُميب كُمفََأح كُمِجعرم ِإلَي ِة ثُمامِم الِْقيوواْ ِإلَى يكَفَر قَ الَِّذينفَو وكعاتَّب * ا الَِّذينفََأم
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واْ فَُأعكَفَرن نَّاِصِرينم ما لَهمِة واآلِخرا ونْيا ِفي الدا شَِديدذَابع مهاِت * ذِّباِلحِملُواْ الصعنُوا وآم ا الَِّذينَأمو
الظَّاِلِمين ِحبالَ ي اللّهو مهورُأج فِّيِهموالذِّكِْر الْ* فَياِت واآلي ِمن كلَيع نَتْلُوه ِكيِمذَِلكسورة آل ) ٥٨-٥٥([ }ح

  .]عمران

 :النوم كما قال تعالىبالوفاة هاهنا المراد  ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ِإنِّي متَوفِّيك وراِفعك ِإلَي{: تعالىقوله 

  ."]سورة األنعام) ٦٠([  اآلية}وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل{

 منهم من ادعى في، وبالتالي  رفع ولم يمت-صلى اهللا عليه وسلم-يسى عالعلماء استشكلوا ذكر الوفاة؛ ألن 

إلى آخره ثم بعد ذلك ، ذين كفروايا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من ال: قال اهللاأي ، اآلية التقديم والتأخير
  .الترتيب  فاألصل فيه إذا دار الكالم بين الترتيب والتقديم والتأخير أنهاألصل ف،وهذا خالف األصل، متوفيك

 فيه التقديم والتأخير ثم بعد ذلك اختلفت أقوالهم في ِععلى هذا النسق في الترتيب ولم يدومنهم من أجراه 
الوفاة المقصود بالوفاة هي  أن من قيل في ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا افمن أحسن م، تفسير الوفاة

كما ، الوفاة الصغرى التي هي النومتطلق على وت والصغرى؛ ألنها تطلق على الوفاة الكبرى التي هي الم
) ٤٢([ }اللَّه يتَوفَّى الَْأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموتَ{ :قال تعالى

  .]سورة الزمر

كما يعبر ابن  مستوفيك روحاً وجسداً،  أي أن اهللا،ن الوفاة هنا بمعنى االستيفاء والقبض إ:ومنهم من قال
فالن استوفى حقه بمعنى : لكن تقول، ليس بمعنى الموتلكن  يأي قابضك إل: يقول ف-رحمه اهللا-جرير 
رحمه - ومنهم ابن جرير ،هذا قال به جماعةو، كون الوفاة هنا بمعنى األخذ والقبض وما أشبه ذلكتف، أخذه
  .-اهللا

  اهللالمقصود أنإن : ، وبالتالي فإن قول من قالقطعاً ليس المقصود بها الموت لكن،  غير هذاومنهم من يقول

  .هذا كالم يخالف األدلة التي تدل على رفعه وأنه لم يمتف، توفاه ست ساعات أو أربع ساعات أو نحو هذا

 وإنما نهايتك لن ن يصلوا إليكلبمعنى أنهم ، أن نهايته تكون بالوفاة ن المقصود بالوفاة هنا إ:يقولومنهم من 
، ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ِإنِّي متَوفِّيك وراِفعك ِإلَي{ : أن يفسر به قوله تعالى لكن هذا ال معنى له،بالقتلتكون 

 اإلنسان ال يجمع على -عز وجل-نه قد توفي بمعنى مات؛ ألن اهللا إ: -قطعاً– وعلى كل حال  ال يقال
 اذه الم أهل العلم فيفك، ]سورة غافر) ١١([ }ربنَا َأمتَّنَا اثْنَتَيِن{ : وأما قوله تعالى،روحبعد نفخ الموتتين 

اً إنسان  أما إذا صار، أو غير ذلكنوا نطفاً أو كانوا في حال العدمحينما كا الموتة األولى هي معروف وهو أن
للَّه الَِّذي خَلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يِميتُكُم ثُم ا{ :يقول -عز وجل-فاهللا  فيه روح فإنه ال يموت موتتين، اًحي

ِييكُمحمن جملة هؤالء الخلق-صلى اهللا عليه وسلم- وعيسى ]سورة الروم) ٤٠([ }ي .  

ِذي يتَوفَّاكُم وهو الَّ{ :كما قال تعالى، المراد بالوفاة هاهنا النوم، }ِإنِّي متَوفِّيك وراِفعك ِإلَي{: قوله تعالى"
  }اللَّه يتَوفَّى الَْأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها{:  وقال تعالى]سورة األنعام) ٦٠([  اآلية}ِباللَّيِل

  .]سورة الزمر) ٤٢([ اآلية
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 أحيانا بعدما أماتنا وإليه الحمد هللا الذي((:  يقول إذا قام من النوم-صلى اهللا عليه وسلم-وكان رسول اهللا 
وقَوِلِهم ِإنَّا قَتَلْنَا الْمِسيح ِعيسى  *وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتَانًا عِظيما{ :وقال اهللا تعالى ،)٣())النشور

ملَه هلَِكن شُبو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهموَل اللِّه وسر ميرم نإلى قوله]سورة النساء) ١٥٧-١٥٦([ }اب ... ".  

هو على رجل فظنوا أنه هو كما   ألقي شبهه أن أنها تحتمل}ولَِكن شُبه لَهم{:  في قوله-إن شاء اهللا-يأتي س
قوله  ولهذا يفسر هذا القائل ،أنه حصل لهم اشتباه والتباس في القضيةوتحتمل معنى آخر وهو ، المتبادر
قتلت هذه :  كما تقول وهذا، لم يتحققوا هذا األمر أنهم بمعنى]سورة النساء) ١٥٧([ }تَلُوه يِقينًاوما قَ{: تعالى

  ..، واهللا أعلم لكن هذا فيه بعد، وهذا ذكره ابن حزم،المسألة بحثاً

نَّا قَتَلْنَا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم وقَوِلِهم ِإ *وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتَانًا عِظيما{ :وقال اهللا تعالى"
ملَه هلَِكن شُبو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهموَل اللِّه وسِقينًا{ : إلى قوله]سورة النساء) ١٥٧-١٥٦([ }ري ا قَتَلُوهمو* 

 َأهِل الِْكتَاِب ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه ويوم الِْقيامِة يكُون وِإن من* بل رفَعه اللّه ِإلَيِه وكَان اللّه عِزيزا حِكيما
 - عليه السالم- عائد على عيسى }قَبَل موِتِه{:  والضمير في قوله]سورة النساء) ١٥٩-١٥٧([ }علَيِهم شَِهيدا

  ."أي وإن من أهل الكتاب

يؤمن به من كان موجوداً من   نزل في آخر الزمانإذا بمعنى -سلمصلى اهللا عليه و-يعني قبل موت عيسى 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ويحصل على يده ما ذكره النبي ، هايقبل فال ومعروف أنه يضع الجزية، أهل الكتاب

 أي قبل ]سورة النساء) ١٥٩([ }وِإن من َأهِل الِْكتَاِب ِإالَّ لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه{: قوله :من أهل العلم من قالو
هذا نقل  و،يموت واحد من أهل الكتاب إال ويؤمن بعيسى اإليمان الصحيحه ال معناه أن، وموت الكتابي نفسه
، يطير رأسه بالسيف و أيموت بلحظة وأالرجل يقتل إن : حتى قيل له،  عن ابن عباس،عن بعض السلف

 : الذين يقولونمة السلف فمن بعدهم في تفسير اآليةوهذا خالف قول عا، يؤمن به قبل أن يموت: فقال

ضمير يرجع الوالقاعدة أن ؛ بعيسى قبل موت عيسىليؤمنن : أي ]سورة النساء) ١٥٩([ }لَيْؤِمنَن ِبِه قَبَل موِتِه{
   .-عليه الصالة والسالم-هو عيسى  هنا األقرب والمذكور، إلى أقرب مذكور

 وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن : أي-عليه السالم-عائد على عيسى  }وِتِهقَبَل م{: والضمير في قوله"
فحينئذ يؤمن ، على ما سيأتي بيانه، وذلك حين ينزل إلى األرض قبل يوم القيامة، بعيسى قبل موت عيسى

  . الجزية وال يقبل إال اإلسالمبه أهل الكتاب كلهم؛ ألنه يضع

 يعني وفاة ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ِإنِّي متَوفِّيك{ :ي قوله تعالىوروى ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال ف
  .رفعه اهللا في منامه، المنام

وجاِعُل الَِّذين { أي برفعي إياك إلى السماء ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ومطَهرك ِمن الَِّذين كَفَرواْ{ :وقوله تعالى
 -عليه السالم- فإن المسيح ؛ وهكذا وقع]سورة آل عمران) ٥٥([ }لَى يوِم الِْقيامِةاتَّبعوك فَوقَ الَِّذين كَفَرواْ ِإ

فمنهم من آمن بما بعثه اهللا به على أنه عبد اهللا ، لما رفعه اهللا إلى السماء تفرقت أصحابه شيعاً بعده
هو ثالث : خرون قالواوآ، هو اهللا: وآخرون قالوا، فيه فجعله ابن اهللا  ومنهم من غال،ورسوله وابن أمته

                                                

ص  / ٥ج ) (٥٩٥٥ (اب وضع اليد اليمنى تحت الخـد اليمنـى    باب وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى  ب          -أخرجه البخاري في كتاب الدعوات       - 3
 ).٢٠٨٣ص  / ٤ج ) (٢٧١١ (ب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعبا - غفاراالستالذكر والدعاء والتوبة و ومسلم في كتاب) ٢٣٢٧
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، فاستمروا على ذلك قريباً من ثالثمائة سنة، ورد على كل فريق، وقد حكى اهللا مقاالتهم في القرآن، ثالثة
حيلة ليفسده فإنه كان : قيل، فدخل في دين النصرانية، قسطنطين: ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له

ووضعت له القوانين ، وزاد فيه ونقص منه، هم دين المسيح وحرفهإال أنه بدل ل، جهالً منه: وقيل، فيلسوفاً
  ."وأحل في زمانه لحم الخنزير، واألمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة

 ولم يدخل هو في نه أدخل النصرانية في الوثنيةإ: قيل حتى،  هذا الملك هو الذي أفسد دين النصارى أنيعني
ن يوصار الموحدون مستضعف،  الشهير في التاريخ وأقروا فيه التثليثوحصل االجتماع المعروف النصرانية

  .نين مضطهديمستذل

) ٥٥([ }وجاِعُل الَِّذين اتَّبعوك فَوقَ الَِّذين كَفَرواْ ِإلَى يوِم الِْقيامِة{ : هنا-تبارك وتعالى-يبقى اإلشكال في قوله 

فهؤالء ما كان لهم ، ؟باع المسيح من أهل التوحيد من الموحدين يعني ما المراد؟ هل المراد أت]سورة آل عمران
والنصارى مختلفون غاية ،  بل بالعكس كانوا يتخطفون ويضطهدون-صلى اهللا عليه وسلم-ظهور بعد عيسى 

 }فَرواْوجاِعُل الَِّذين اتَّبعوك فَوقَ الَِّذين كَ{أو أن المراد ،  الشر فيزادفاالختالف حتى جاء قسطنطين هذا 

صلى اهللا عليه - ينتسبون إلى عيسى ممنأو قل ن ينتسبون إلى النصرانية الذي يعني ]سورة آل عمران) ٥٥([
  .-وسلم

ليس الذين كفروا باهللا؛ ألن النصارى لما  و، فوق الذين كفروا به وهم اليهود أي}فَوقَ الَِّذين كَفَرواْ{: وقوله
على و، النصارى يزعمون أنهم أتباع المسيحلكن ، فهم أيضاً كفروا باهللاك قالوا بأن اهللا ثالث ثالثة ونحو ذل

 وصار اليهود يضطهدون النصارى حصل لهم ظهور على اليهودال شك أن و، كون اآلية ال إشكال فيهاتهذا 
، ؤخذون ويقتلونوي، بل كانوا يتتبعون الواحد بعد الواحد، هذا معروف في التاريخففي ممالك النصارى 

بتتبع اليهود  اليهود حيث صدر أكثر من قرار صل أكثر من مرة أن ملوك الرومان واليونان كانوا يتتبعونوح
  .وقتلهم

 من ينتسبون إلى عيسى ولو كانوا على التثليث؟ المقصود بهمأم فهؤالء األتباع هل المقصود بهم أهل التوحيد 
 حيث -عليه الصالة والسالم-تباع المسيح أبة من لما كان للنصارى شع:  يقول-رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم 

ة  ولما كانت هذه األمة ملتزمة بالحق كانت ظاهر، كانوا فوق اليهود-صلى اهللا عليه وسلم-بعيسى آمنوا 
 يعني من ينتسبون إليك }وجاِعُل الَِّذين اتَّبعوك{ : وهو أن قوله،فمعنى كالم ابن القيم واضح، على النصارى

  .طائفة النصارى فوق طائفة اليهودف، ا من أهل التثليثولو كانو

صلى اهللا عليه - محمد فهذا الظهور يفسر ببعِث،  أهل الحق والتوحيدمن المقصود باألتباع هإ: ومن يقول
وصاروا في ،  قتل اليهود وحاربهم وحصل ما حصل-صلى اهللا عليه وسلم-لما جاء محمد  وذلك أنه ،-وسلم

عال اليهود وارتفعوا كما ،  وضيع دينه-صلى اهللا عليه وسلم-تباعه ارك ثم لما تُ، ضعفغاية االستذالل وال
  .هو مشاهد

 عشرة موزادوا في صيامه، وصوروا له الكنائس، وصلوا له إلى المشرق، روأحل في زمانه لحم الخنزي"

لهم من الكنائس ى نبوصار دين المسيح دين قسطنطين إال أنه ، ارتكبه فيما يزعمونذنب أيام من أجل 
  ."، وبنى المدينة المنسوبة إليهوالمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد
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ثم زاده عشرة أيام من أجل ، إنه نقل صومهم من الحر إلى وقت االعتدال أو البرد: وبعضهم يقول
  .وصار الصوم أربعين يوماً، المعاوضة

  .ةيالقسطنطين يعني ،"يه المدينة المنسوبة إلىوبن: "قوله

  ."وهم في هذا كله قاهرون لليهود، واتبعه الطائفة الملكية منهم"

  . ينتسبون إلى الملك قسطنطين-الملل والنحلذكرها صاحب كتاب - طائفة من النصارى معروفةتوجد 

  ."وإن كان الجميع كفاراً عليهم لعائن اهللا، أيدهم اهللا عليهم؛ ألنهم أقرب إلى الحق منهم"

من ى عيسى، أي  من ينتسبون إل وهو أن المقصود باألتباع هم،يوافق كالم ابن القيمهذا كالم ابن كثير 
  .-عليه الصالة والسالم-ه تباعادعون ي

 فكان من آمن به يؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله على -صلى اهللا عليه وسلم-فلما بعث اهللا محمداً "
 صدقوا الرسول النبي األمي خاتم الرسل إذ قد،  نبي على وجه األرض أتباع كلكانوا هم، الوجه الحق

وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم 
  لكان قد نسخ اهللا بشريعته شريعة،ثم لو لم يكن شيء من ذلك، على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا

 قيام ن الحق الذي ال يغير وال يبدل إلى من الدي-صلى اهللا عليه وسلم-الرسل بما بعث اهللا به محمداً جميع 
، فلهذا فتح اهللا ألصحابه مشارق األرض ومغاربها، وال يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين، الساعة

، يصر وسلبوهما كنوزهماوكسروا كسرى وقصروا ق، ودانت لهم جميع الدول، واحتازوا جميع الممالك
وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم { : في قوله-عز وجل-وأنفقت في سبيل اهللا كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم 

لَه كِّنَنملَيو ِلِهمِمن قَب تَخْلَفَ الَِّذينا اسِض كَمم ِفي الَْأرتَخِْلفَنَّهساِت لَياِلحِملُوا الصعى وتَضالَِّذي ار مِدينَه م
  .]سورة النــور) ٥٥([ اآلية }..لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعِد خَوِفِهم َأمنًا يعبدونَِني لَا يشِْركُون ِبي شَيًئا

ى وا إلئ فلجلروموأجلوهم إلى ا، سلبوا النصارى بالد الشام، ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً
وقد أخبر الصادق المصدوق أمته ،  فوقهم إلى يوم القيامةهوال يزال اإلسالم وأهل، مدينتهم القسطنطينية

ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً لم ، ويستفيئون ما فيها من األموال، بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية
ولهذا قال تعالى -رداً مفاً جزءوقد جمعت في هذا-  الناس مثلها وال يرون بعدها نظيرهاير: } اِعُل الَِّذينجو

ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنتُمِفيم نَكُميب كُمفََأح كُمِجعرم ِإلَي ِة ثُمامِم الِْقيوواْ ِإلَى يكَفَر قَ الَِّذينفَو وكعاتَّب * ا الَِّذينفََأم
وكذلك ، ]سورة آل عمران) ٥٦-٥٥([}  ِفي الدنْيا واآلِخرِة وما لَهم من نَّاِصِرينكَفَرواْ فَُأعذِّبهم عذَابا شَِديدا

 في الدنيا بالقتل معذبه، فعل تعالى في من كفر بالمسيح من اليهود أو غال فيه أو أطراه من النصارى
وأشق وما لهم من اهللا من وإزالة األيدي عن الممالك وفي الدار اآلخرة عذابهم أشد ، والسبي وأخذ األموال

  .واق

}مهورُأج فِّيِهمواِت فَياِلحِملُواْ الصعنُوا وآم ا الَِّذينَأمفي ،  في الدنيا واآلخرة:أي ]سورة آل عمران) ٥٧([ }و
  ]. آل عمرانسورة) ٥٧([ }واللّه الَ يِحب الظَّاِلِمين{، وفي اآلخرة بالجنات العاليات، الدنيا بالنصر والظفر

 هذا الذي قصصناه : أي]سورة آل عمران) ٥٨([ }ذَِلك نَتْلُوه علَيك ِمن اآلياِت والذِّكِْر الْحِكيِم{ : ثم قال تعالى
 ونزله عليك من هو مما قاله تعالى وأوحاه إليك، عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميالده وكيفية أمره



 ١١

ذَِلك ِعيسى ابن مريم قَوَل الْحقِّ { :وال شك كما قال تعالى في سورة مريمفال مرية فيه ، اللوح المحفوظ
ونتَرمالَِّذي ِفيِه ي *كُونكُن فَي قُوُل لَها يا فَِإنَّمرى َأمِإذَا قَض انَهحبلٍَد ستَِّخذَ ِمن وِللَِّه َأن ي ا كَان٣٥-٣٤([ }م (

  ."]سورة مريم

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمواهللا أعلم، 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١١( آل عمران سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يسى ِعند اللِّه كَمثَِل آدم خَلَقَه ِمن تُـراٍب       ِإن مثََل عِ  { :قوله تعالى  في تفسير    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
  كُونكُن فَي قَاَل لَه ِثم *تَِرينمن الْمفَالَ تَكُن م كبقُّ ِمن رالِْعلِْم فَقُْل * الْح ِمن اءكا جِد معِفيِه ِمن ب كآجح نفَم

    و نَاءكُمَأبنَاءنَا وَأب عاْ نَدالَوتَع    ثُم كُمنَا وَأنفُسَأنفُسو اءكُمِنساءنَا ونَ   ِنسل لَّععتَِهْل فَنَجتَ نَب لَى الْكَـاِذِبيناللِّه ع  *

              ِكيمالْح ِزيزالْع ولَه اللّه ِإنو ِإلٍَه ِإالَّ اللّه ا ِمنمقُّ والْح صالْقَص وذَا لَهه ا    * ِإن اْ فَـِإنلَّوفَِإن تَو    ِلـيمع للّـه
فِْسِدينسورة آل عمران) ٦٣-٥٩([ }ِبالْم[.  

 من غيـر أب كمثـل آدم، فـإن اهللا    هفي قدرة اهللا حيث خلق }ِإن مثََل ِعيسى ِعند اللّهِ   { :-جل وعال -يقول  "
فالذي خلق آدم من غيـر أب وأم        تعالى خلقه من غير أب وال أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون،                 

ـ أن يخلق عيسى بطريق األولى واألحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في         ر على   قاد  مـن  اًعيسى لكونه مخلوق
بطالناً  في عيسى أشد     وم باالتفاق أن ذلك باطل، فدعواه     ومعل،  في آدم بالطريق األولى   غير أب، فجواز ذلك     

ال من ذكر وال من أنثى،    حين خلق آدم     ه أراد أن يظهر قدرته لخلق     -جل جالله -وأظهر فساداً، ولكن الرب     
وخلق حواء من ذكر بال أنثى، وخلق عيسى من أنثى بال ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى، ولهـذا    

الْحقُّ ِمن ربك فَالَ تَكُـن      { :ها هنا   وقال ]سورة مريم ) ٢١([ }وِلنَجعلَه آيةً ِللنَّاسِ  { :قال تعالى في سورة مريم    
 هذا القول هو الحق في عيسى الذي ال محيد عنـه وال صـحيح               : أي ]سورة آل عمران  ) ٦٠([ }نمن الْممتَِري 

  .سواه، وماذا بعد الحق إال الضالل

 أن يباهل من عاند الحق في أمر عيـسى بعـد ظهـور         -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم قال تعالى آمراً رسوله      
ِمن الِْعلِْم فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا وَأبنَـاءكُم وِنـساءنَا وِنـساءكُم         فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاءك        { :البيان

 كُمنَا وَأنفُسَأنفُسفنجعل لعنـة   نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل، أي نلتعن      : أي ]سورة آل عمران  ) ٦١([ }و
  ."ي منا أو منكماهللا على الكاذبين، أ

  ..أما بعد، الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، مبسم اهللا الرحمن الرحي

 هذا الخطـاب فـي   ،]سورة آل عمـران ) ٦٠([ }الْحقُّ ِمن ربك فَالَ تَكُن من الْممتَِرين { :-تبارك وتعالى -فقوله  
يخاطـب   -عز وجل- ألن اهللا ؛ وال حاجة إلى استشكاله  -صلى اهللا عليه وسلم   - موجه إلى رسول اهللا      هظاهر
  .-عليه الصالة والسالم- ألنه مقدمها وقدوتها ؛ ويتوجه الخطاب إلى أمته-صلى اهللا عليه وسلم-نبيه 

  .-عليه الصالة والسالم- من الشاكين في أمر عيسى : أي}فَالَ تَكُن من الْممتَِرين{ :ومعنى االمتراء في قوله

 }دع َأبنَاءنَا وَأبنَاءكُم   ِمن بعِد ما جاءك ِمن الِْعلِْم فَقُْل تَعالَواْ نَ         فَمن حآجك ِفيهِ  {:  بعده -تبارك وتعالى -قوله  و

هكذا قال كثير من أهل العلم،      ،  من النصارى  من أهل الكتاب    في عيسى   أي من حاجك   ،]سورة آل عمران  ) ٦١([
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نه إ:  يقولون ن الذي ىم النصار أولى من يدخل فيها ه    على أن   ن ذهب إلى تعميمها وال إشكال في هذا،         ومنهم م 
عليه الصالة  -  النصارى مثل هذه الدعاوى في عيسى       ال يدعي أحد غير    نه ابن اهللا، وذلك أنه    إث ثالثة، أو    الث

 ابن كذا وكذا مما يفترون،      فمن حاجك فيه من اليهود، بأنه     : فاآليات في النصارى، لكن لو قال قائل       -والسالم
 . اآلية في األصل متوجهة إلى النصارى، فهي من اآليات التي نزلت فيهملكن هذه،  أيضاًاهلفيمكن أن يب

نجد  ،"]سورة آل عمـران ) ٦١([  }فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا وَأبنَاءكُم وِنساءنَا وِنساءكُم وَأنفُسنَا وَأنفُسكُم     {" :قوله
ألنهن داخالت مع النساء، ومن أهـل       : يمكن أن يقال   ف نفس، ذكر األبناء والنساء واأل    ذكر البنات وإنما  أنه لم ي  

  .طن الخصام دون البناتاألنهم هم الذين يحضرون مو ؛ن األبناء ذكروا هناإ: العلم من يقول

: يمكن أن يقـال   و دعا فاطمة، وأحضر الحسن والحسين وعلياً،        -صلى اهللا عليه وسلم   -على كل حال النبي     و

  .-عز وجل-م عند اهللا لوارد والعذا هفبناء ليدل بذلك على البنات، إنه ذكر أشرف األوالد وهم األ

ثـم  في الدعاء باللعن وغيـره،    االجتهاد وأصل المباهلة نلتعن،: أي]سورة آل عمران ) ٦١([ }ثُم نَبتَِهلْ { :وقوله
افيـه وأن    أن يرزقـه وأن يع     -عز وجل -فالن يبتهل إلى اهللا     : صارت تستعمل في كل اجتهاد بالدعاء، تقول      

 أوسع، والمقصود بها    ىستعمل في معن  فهذا الدعاء ليس فيه اجتهاد باللعن، وإنما صار االبتهال ي         يدخله الجنة،   
  ليست من المناظرة    الطريقة هذهو،  الدعاء باللعن وغيره على المبطل    االجتهاد ب  خاص وهو    ىمعن في اآلية    هنا

إلـى   ، وأن يلعنـه   على المبطل من الفريقين أن يهلكه      عاء بالد  ال بالحجاج وإنما   خاصمةموإنما هي لون من ال    
  .غير ذلك مما يمكن أن يدعى عليه

 من   حصل مسائل الفرائض ففي بعض   الكفار وتكون أيضاً بين المسلمين،       معفي هذه المسائل    تكون  المباهلة  و
هذا إنمـا    باهلته، و  من شاء :  فيقول ، إلى المباهلة فيها    كان يدعو   أنه  -رضي اهللا عنه  -الصحابة كابن عباس    

      يفعله اإلنسان في حال وثوقه التام بما هو عليه من الحق، وقد ذكر بعض أهل العلـم كالحـافظ ابـن حجـر               

في المبطل ممن دخل في شيء من المباهلة أنه ال يمهل أكثر             -عز وجل - اهللا   ةجرت سن  أنه قد    -رحمه اهللا -
  .دعي به في المباهلةبه ما الحول عليه إال وقد نزل من سنة، يعني ال يدور 

 أن النصارى حين قدموا :وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران      "
اهللا صدر هذه السورة رداً فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة واإللهية، فأنزل      

  ."يسار وغيرهمحمد بن إسحاق بن عليهم، كما ذكره اإلمام 

الطويل بهذه التفاصيل يذكرها أصحاب السير، ولكن أصل قدوم وفد نجران ثابـت فـي               هذا السياق   أن  يعني  
  . لكن من غير هذه التفاصيلالصحيحين

 وفد نـصارى  -صلى اهللا عليه وسلم- على رسول اهللا موقد: قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره   "
ول إليهم أمرهم، وهم العاقب، واسـمه عبـد         ئبعة عشر رجالً من أشرافهم ي     نجران، ستون راكباً، فيهم أر    

بن الحارث وزيـد وقـيس   أخو بكر بن وائل، وأويس  والسيد وهو األيهم، وأبو حارثة بن علقمة        المسيح،  
هم العاقب وكان  وول إلى ثالثة منهم،ئوخويلد وعمرو وخالد وعبد اهللا ويحنس، وأمر هؤالء ي ويزيد ونبيه   

القوم وذا رأيهم، وصاحب مشورتهم، والذي ال يصدرون إال عن رأيه، والسيد وكان عالمهم وصاحب               أمير  
 وكان رجـالً ، سهمارحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدر        
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نائس ومولوه   له الك  اوملوكها، وشرفوه وبنو  بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم         من العرب من    
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -وأخدموه لما يعلمونه من صالبته في دينهم، وقد كان يعرف أمر رسـول اهللا     

في النصرانية لما يرى من     وصفته وشأنه بما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله جهله على االستمرار             
  ."تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها

كما -  حتى إنه كان مع أخ أو ابن له        ،وليس معناه قلة العلم، فهو كان يعلم       ،التعديهنا البغي و  المقصود بجهله   
ما يـدل    أضاف   وأ، فرد عليه هذا     تعس األبعد أو كلمة نحوها    :  الذي معه  عثرت دابته فقال  و -جاء في السير  
اك عـن  لما سأله ذف هو المبعوث حقاً، وأنه هو الذي يجدونه في كتبهم،       -صلى اهللا عليه وسلم   -على أن النبي    

 نحن فيه فهو منهم، فإن تركنـا ذلـك   ما كلفما ترى،  -أي الروم–أعطونا : ب إعراضه عن اإلسالم، قال سب
ومنهم من يكون له في الباطل      : " حيث قال   في التنكيل  -رحمه اهللا -قول المعلمي   كما ي  هذاو ، ما لدينا  ذهب كل 

 اًيمغنِّ كأن يكون    ،ه ومعيشته  لدخل اًيكون سبب  و نه يقتات من هذا الباطل    أهذا مثال عليه، يعني     ف،  "شهرة ومعيشة 
  .يأخذون الخمسلينتسبون ألهل البيت أو نحو هذا  الذين الرافضةك و،بعض الصوفية، وكمثالً موأ

 -صلى اهللا عليه وسـلم    -قدموا على رسول اهللا     :  وحدثني محمد بن حعفر بن الزبير قال       :قال ابن إسحاق  "

في جمال رجال بنـي   ،   عليهم ثياب الحبرات، جبب وأردية     ،صلى العصر المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين      
    ."الحارث بن كعب

دخلوا وهـم   ، والمعنى أنهم     مخططة تصنع من القطن أو نحو هذا، وهي تجلب من اليمن           رديةاألب و بجهذه ال 
هةفي حال من الزينة والتهيؤ واألب.  

 مثلهم، وقـد حانـت      اًعدهم وفد ما رأينا ب  : -سلمصلى اهللا عليه و   -يقول من رآهم من أصحاب النبي       : قال"
صلى اهللا عليـه    - يصلون، فقال رسول اهللا      -صلى اهللا عليه وسلم   -صالتهم، فقاموا في مسجد رسول اهللا       

  ."دعوهم، فصلوا إلى المشرق: -وسلم

 وكثيـر    لم يكن لهم شروط المحدثين،      حيث أهل السير يتساهلون  فهذه الروايات في السيرة ال يثبت بها حكم،         
أال يثبـت بهـا عقيـدة وال    لكن من أهم الشروط  بشروط معينة، من أهل العلم يتساهل في رواية هذه األخبار   

ت شروط المحدثين على ما في السير لم يبق منها إال القليل جداً، فمثل هـذه ال يثبـت   يثبت بها حكم، ولو طبق    
وال ينكـر علـيهم،    تهمايقيموا فيه عبـاد  سجد، وأنإنه يجوز للكفار أن يدخلوا الم: يقال سوإال كانفيها حكم،   

  ؟ لو صححنا هذه الروايةن صالةً تختلف عن صالة أهل السنة في أهل البدع الذين يصلووهل يقال ذلك
  وزجـرهم ى أهـل البـدع  من اإلغالظ عل نهج وطريقة السلف ألن؛  ولو صحت الرواية    ذلك الزماً  ن يكون ل

كما يـصلي النـاس، فهـذا ال      وصلوا مع المسلمين  دعهم، لكن لو دخلوا     بيمكنون من إظهار    ال  هم  ف،  معروفة
مـا  ها، بل هم يؤمرون بالصالة أصـالً إذا         ال يمنعون من  ف ألن الصالة هي خير ما فعله الناس،         ؛يمنعون منه 

  .صلي دونهمفيالجماعة  فرق المبتدع يتركلكن ال ي، صلوا

قمة والعاقب عبد المـسيح أو الـسيد   م أبو حارثة بن علهن م -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا   فكلم رسولَ : قال"
هـو ولـد اهللا،   : هو اهللا، ويقولون: األيهم، وهم من النصرانية على دين الملك، مع اختالف أمرهم يقولون    

فهم يحتجون في قولهم    هو ثالث ثالثة، تعالى اهللا عن قولهم علواً كبيراً، وكذلك قول النصرانية،             : ويقولون
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 واألبرص واألسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلـق مـن الطـين    هكم األئ كان يحيي الموتى، ويبرهو اهللا، بأنه  
  .بأمر اهللا وليجعله آية للناسكهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً، وذلك كله 

 أحـد  لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهد بشيء لم يـصنعه :  بأنه ابن اهللا، يقولونفي قولهم ويحتجون  
  .م قبلهمن بني آد

لو كان واحداً   : فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون    :  بأنه ثالثة ثالثة بقول اهللا تعالى      ويحتجون في قولهم  
تعالى اهللا وتقدس وتنزه عمـا يقـول   ، فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم      : ما قال إال  

  ."نزل القرآنالظالمون والجاحدون علواً كبيراً، وفي كل ذلك من قولهم قد 

يقـصد بـذلك   ، و فعلنا وأمرنا ونحو ذلك ، ومعلوم أن الواحد يتكلم بضمير الجمع هم يرد علي   نزل القرآن  يعني
  .تعظيم نفسه، وهذا ال إشكال فيه

 الخبر مـن اهللا،  -صلى اهللا عليه وسلم-فلما أتى رسول اهللا : على التفسير إلى أن قال إسحاقثم تكلم ابن    "
دعـاهم إلـى ذلـك،      من مالعنتهم إن ردوا ذلك عليه،       وأمر بما أمر به     بينه وبينهم،   والفصل من القضاء    

ثـم  دعوتنا إليه، فانصرفوا عنه، سم دعنا ننظر في أمرنا، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما        ايا أبا الق  : فقالوا
عشر النصارى لقد عـرفتم    واهللا يا م   : فقال يا عبد المسيح ماذا ترى؟    : وكان ذا رأيهم، فقالوا   ا بالعاقب،   وخلَ

 قط فبقـي    اًأن محمداً لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما العن قوم نبي                
الستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إال إلف دينكم واإلقامة على مـا              لَكبيرهم وال نبت صغيرهم، وإنه      

صـلى اهللا عليـه     -فأتوا النبـي    رجل وانصرفوا إلى بالدكم،     من القول في صاحبكم، فوادعوا ال     أنتم عليه   
تركك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنـا          نيا أبا القاسم قد رأينا أال نالعنك، و       :  فقالوا -وسلم
  . من أصحابك، ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضاءرجالً

جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول اهللا        :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -حذيفة  وروى البخاري عن    
ـ  : أحدهما لصاحبهفقال:  يريدان أن يالعناه، قال  -صلى اهللا عليه وسلم   - ن كـان نبيـاً   ئ ال تفعل، فـواهللا ل

ناً وال تبعث معنا إال وابعث معنا رجالً أمي  إنا نعطيك ما سألتنا     : قاال وال عقبنا من بعده،       نحن فالعناه ال نفلح  
 -صلى اهللا عليه وسـلم -أصحاب رسول اهللا ألبعثن معكم رجالً أميناً حق أمين، فاستشرف لها  : أميناً، فقال 

هذا ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - فلما قام قال رسول اهللا       ))قم يا أبا عبيدة بن الجراح     ((: ورضي عنهم، فقال  
  .)١())أمين هذه األمة

لكل أمـة  (( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-س وروى البخاري عن أن 
  .)٢())أبو عبيدة بن الجراحأمين، وأمين هذه األمة 

إن رأيـت  : -قبحـه اهللا  -قال أبو جهل    :  قال -مارضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس       
ـ : فقال: ، قالمحمداً يصلي عند الكعبة آلتينه حتى أطأ على عنقه      ولـو أن   ة عيانـاً، لو فعل ألخذته المالئك

صلى اهللا عليه -اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول اهللا               
                                                

 ).١٥٩٢ص  / ٤ج ) (٤١١٩ (باب قصة أهل نجران -مغازي له البخاري في كتاب اأخرج - 1

 ).١٥٩٢ص  / ٤ج ) (٤١٢١ (باب قصة أهل نجران -مغازي لأخرجه البخاري في كتاب ا - 2
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 والترمذي والنسائي، وقـال الترمـذي حـسن    )٤( ورواه البخاري)٣( لرجعوا ال يجدون ماالً وال أهالً     -وسلم
   ."صحيح

  .ذا له حكم الرفعمثل ه

 يـا  ، أي هذا الذي قصصناه عليـك ]سورة آل عمـران ) ٦٢([ }ِإن هذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ { :ثم قال اهللا تعالى   "
  .محمد في شأن عيسى هو الحق الذي ال معدل عنه وال محيد

}         ِكيمالْح ِزيزالْع ولَه اللّه ِإنو ِإلٍَه ِإالَّ اللّه ا ِمنماْ * ولَّوأي عن هذا إلـى      ]سورة آل عمران  ) ٦٣-٦٢([ }فَِإن تَو 
 ل عن الحق إلى الباطل فهو المفـسد       من عد  :، أي ]سورة آل عمران  ) ٦٣([ }فَِإن اللّه عِليم ِبالْمفِْسِدين   { غيره،

نعوذ به واهللا عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي ال يفوته شيء، سبحانه وبحمده، و
  .من حلول نقمته

} نَا                     قُْل يـضعتَِّخذَ بالَ يًئا وِبِه شَي الَ نُشِْركو ِإالَّ اللّه دبَأالَّ نَع نَكُميبنَنَا وياء بوٍة ساْ ِإلَى كَلَمالَوَل الِْكتَاِب تَعا َأه
  ِلمسواْ ِبَأنَّا مداْ فَقُولُواْ اشْهلَّووِن اللِّه فَِإن تَون دا ماببضاً َأرعبهذا الخطاب يعم ]سورة آل عمـران ) ٦٤([ }ون ،

  .أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم

، والكلمة تطلق على الجملة المفيـدة كمـا قـال        ]سورة آل عمران  ) ٦٤([ }قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَواْ ِإلَى كَلَمةٍ      {
نستوي نحن وأنتم    عدل ونصف،    : أي ]سورة آل عمران  ) ٦٤([ }مسواء بينَنَا وبينَكُ  { :هاهنا، ثم وصفها بقوله   

  ."]سورة آل عمران) ٦٤([ }َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيًئا{ :فيها، ثم فسرها بقوله

  فإنها بلفظ عـدل -رضي اهللا تعالى عنه- قراءة ابن مسعود   بأن سواء بمعنى عدل    ومما يدل على هذا التفسير    

  .القراءة الشاذة تفسر القراءة المتواترة، لكن من المعلوم أن ليست متواترةوهذه القراءة بدل سواء، 

  .]سورة آل عمران) ٦٤([ }َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيًئا{: ثم فسرها بقوله

 األديان، هذا   بينفيما يسمونه بالتقريب    هذه اآلية أصل في دعوة أهل الكتاب، فالذين يجتمعون مع أهل الكتاب             
  ؟ يجمعون بين الحق والباطل ال يجوز، بل هو من أبطل الباطل؛ إذ كيفباطل

ال يـذهبون   ؛ فهـم     ولـيس كـذلك    بأن ذلك من دعوتهم،    ممن ابتلي بحضور هذه المؤتمرات يزعم        وبعضهم
أحسن أحوالهم يجلـسون  في يان، فهم يجلسون معهم على أساس التقارب بين هذه األد     ليذهبون  وإنما  لدعوتهم،  

الواجب هـو  ف، -عز وجل-يجلس على أنه صاحب حق ويدعوهم إلى اهللا  ال  جلوس الند أو النظير والمماثل،      
 سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا إلـى          تعالوا إلى كلمة  : يقال لهم  ف دعون ي  وهو أن   به -عز وجل -ما أمر اهللا    

    وعن أصل أصولهم وهو عقيـدتهم فـي المـسيح           عن شركهم،    اتخلوم و كوا دينه قد تر فآخره، فإذا فعلوا ذلك     

الجلوس مع من يقـول هـذا        يقبلون ب   في الجلوس معهم، لكن هم ال      ، هذا هو األصل   -عليه الصالة والسالم  -
  . أبداًهذامثل معلوم لكل أحد أنهم ما اجتمعوا لمن الهذه فوقية، وعتبرون يإذ أبداً، 

                                                
 ."حصحي": األرنؤوط شعيبوقال ) ٤٧١ص  / ٤ج ) (٢٦٠٤(وأبو يعلى ) ٢٤٨ص  / ١ج ) (٢٢٢٥(أخرجه أحمد  - 3

ئن رأيـت  ل: ال أبو جهلق: "ولفظه) ١٨٩٦ص  / ٤ج ) (٤٦٧٥( باب تفسير سورة العلق     –ي الشطر األول منه في كتاب التفسير        أخرج البخار  - 4
 )).لو فعله ألخذته المالئكة((: فبلغ النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال، ن على عنقهأ يصلي عند الكعبة ألطمحمداً
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 صليباً وال صـنماً   ال وثناً وال]سورة آل عمران  ) ٦٤([ }َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيًئا       {: ثم فسرها بقوله  "

دعوة جميع الرسـل، قـال اهللا   وال طاغوتاً وال ناراً وال شيئاً، بل نفرد العبادة اهللا وحده ال شريك له، وهذه  
، وقال ]سورة األنبياء) ٢٥([ }ن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدونِ      وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك مِ    { :تعالى
 :، ثم قال تعالى   ]سورة النحل ) ٣٦([ }ولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبدواْ اللّه واجتَِنبواْ الطَّاغُوتَ          { :تعالى

يعني يطيع بعضنا بعضاً : ، قال ابن جريج]سورة آل عمران) ٦٤([ }ِخذَ بعضنَا بعضاً َأربابا من دوِن اللّهِ    والَ يتَّ {
  .في معصية اهللا

}ونِلمسواْ ِبَأنَّا مداْ فَقُولُواْ اشْهلَّوتولوا عن هذا النَّأي فإن ]سورة آل عمران) ٦٤([ }فَِإن تَو ف وهذه الدعوة ص
  .هدوهم أنتم على استمراركم على اإلسالم الذي شرعه اهللا لكمفأش

بسم اهللا الرحمن الرحيم، مـن محمـد   ((:  إلى هرقل-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  وفي الكتاب الذي أرسله     
فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهللا أجرك       :أما بعد رسول اهللا إلى هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع الهدى،            

ن توليت فإن عليك إثم األريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال                  مرتين، فإ 
اهللا، فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا      اهللا وال نشرك به شيئاً، وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً مـن دون           

  .")٥())مسلمون

  .الفالحينقصد بهم  ياألريسيين

وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد وقد ذكر محمد بن إسحاق "
وال خالف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بـين  هم أول من بذل الجزية،      : نجران، وقال الزهري  

  "ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ كتابة هذه اآلية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب، وبين

 ما نزلت إال     أي ر ما نزل في القتال،    شك أن سورة براءة آخ     والآية الجزية من سورة براءة،       هو أن    الاإلشك
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر والَ يحرمون ما حـرم اللّـه        { : وهي قوله تعالى   بعد فتح مكة،  

) ٢٩([ }يةَ عن يٍد وهـم صـاِغرون  نُون ِدين الْحقِّ ِمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب حتَّى يعطُواْ الِْجز       ورسولُه والَ يِدي  

 -صلى اهللا عليه وسـلم -فهذه آية الجزية وهي متأخرة في النزول، وهذا الكتاب الذي كتبه النبي            ،]سورة التوبة 

، فهل هذه اآلية نازلـة فـي وقـت      ]سورة آل عمران  ) ٦٤([ }..الِْكتَاِب تَعالَواْ يا َأهَل   {  ذكر فيه اآلية،   إلى هرقل 
  مبكر؟

كان بعـد    إلى هرقل وإلى الملوك      -صلى اهللا عليه وسلم   -، وكتاب النبي     في عام الوفود   جاءإنما  وفد نجران   
هذه اآلية  والملوك،   للدعوة وكتب إلى     -صلى اهللا عليه وسلم   - تفرغ النبي     حيث ،قبل فتح مكة   و صلح الحديبية 

   لهرقل، فكيف الجواب عن هذا؟-صلى اهللا عليه وسلم-مذكورة في كتاب النبي 

،  ذلك، فليست نازلة في وفـد نجـران        ن هذه اآلية كما دل عليه هذا الحديث نازلة قبل         إ: إما أن يقال  الجواب  
  .هذا طريق في الترجيح مقدمة على روايات السير التي ال تثبت، فينوهذه الرواية الثابتة في الصحيح

                                                
باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اإلسالم والنبوة وأن ال يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا   - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - 5
 / ٣ج ) (١٧٧٣(اب كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم ب -ومسلم في  كتاب الجهاد والسير  )١٠٧٤ص  / ٣ج ) (٢٧٨٢(

 .)١٣٩٣ص 
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ويا أهـل  (( بدليل ذكر الواو هنا، ؛ ما قصد اآلية، ولم تكن قد نزلت       -صلى اهللا عليه وسلم   -ن النبي   إ: أو يقال 
      النبـي  وعلـى هـذا يكـون    اآلية، في، فهذه ليست ينفهي هكذا في الصحيح، ))الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء    

صـلى  -لما ذكره النبي     نزلت اآلية بعد ذلك موافقة       ثم يقصد اآلية،    طبهم بهذا ولم  ا خ -صلى اهللا عليه وسلم   -
  لعمـر  ، وقد وقـع  -صلى اهللا عليه وسلم-التي وقعت لرسول اهللا    ، فيكون ذلك من الموافقات      -اهللا عليه وسلم  

سـورة  ) ٥([ }عسى ربه ِإن طَلَّقَكُـن    { :نحو قوله تعالى   كما هو معلوم جملة من الموافقات،        -رضي اهللا عنه  -

 فـي  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -النبي جاءت موافقة لما كتب المقصود أن هذه اآلية إلى غير ذلك، ف  ]التحريم
  .هذا احتمالفلهرقل، خطابه 

 بكـذا،   يست من اآلية، ولكنه خاطبـه     أنها ل بهذه الواو    فقد أجاب العلماء على      مقصودة هين اآلية   إ: وإذا قيل 
  . آخرهلكتاب إلىويا أهل ا: وقال له

  ..، واهللا أعلمية السير، وإما أن نجيب بما سبق على روا في الصحيح التيترجيح الرواية فإما أن نلجأ إلى

 لكن الكالم في التفاصيل، هل هذه اآليـات         ،إشكال فيها  وال   فادتهم ثابتة في الصحيحين،    فإن و  وعلى كل حال  
ول بأن سبب نزول هذه اآليات كلها هـو وفـد   القفعلى كل حال     و نزلت فيهم فعالً؟ هذا ليس في الصحيحين،      

 غاية ما فيه هي الروايات واألخبار التي في السير، وهذه         وإنما  نصارى نجران ال أعرف عليه دليالً صحيحاً،        

  . دون تساهل فعندئذ تطبق شروط المحدثينها، فإن قام ما يعارض كما سبقال يثبت بها حكمالروايات 

، وهل هي المقصودة بقول العاقب والسيد لرسول اهللا         خذت من وفد نجران أم ال      هل أ  ،وبالنسبة لمسألة الجزية  
  ؟"إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجالً أميناً ": كما في البخاري-صلى اهللا عليه وسلم–

كتب السير تذكر أن الجزية أخذت من نصارى نجران، وأنها أول جزية أخذت، لكن الجزية ما نزلـت اآليـة         
مـا الـذي    : اًإذ،  ]سورة التوبة ) ٢٩([ }يةَ عن يٍد وهم صاِغرون    حتَّى يعطُواْ الِْجز  { : وهي قوله  تأخرة،فيها إال م  

إال أن  ،  إن ذلك وقع على سبيل المـصالحة      : من أهل العلم من يقول     ؟-صلى اهللا عليه وسلم   -طلبه منهم النبي    
 فإنهم يدفعون   اسل إليهم يدعوهم إلى اإلسالم، فإن أبو       أر -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النبي     تذكر روايات السير 

ِإذَا قُمـتُم   {  الوضوء ةمثل آي  اآلية متأخرة في النزول بعد تقرير الحكم       فالقتال، فهل يقال إن      افإن أبو الجزية،  
ا يصلون في مكة إنها لم تنزل إال بالمدينة ومع ذلك لم يكونو   حيث ]سورة المائـدة  ) ٦([ }...ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ  

م وهذا هـو الغالـب،   النزول أحياناً يكون مع الحك، ف تقرير الحكم عتبر مما نزل بعد     بدون وضوء، وإنما هذا ي    
وليس المقصود هنا بالحكم الحالل والحرام، وإنما المقصود مقتـضى          - ، وأحياناً بعده   قبل الحكم  وأحياناً يكون 

سيهزم الْجمع  { : قوله تعالى  مثل  األخير  وهذا - لم يقع بعد    قد وقع أو    من الحديث عن شيء    اآلية وما تضمنته  
 ربالد لُّونويفهـذه  ، رأى ذلك في يوم بدرف؟ أي جمع: -رضي اهللا عنه -قال عمر   حتى   ،]سورة القمر ) ٤٥([ }و

يعنـي  - م بعد تقرير الحك   تنزل الجزية   ، فهل آية   أي أنها تحدثت عن شيء لم يقع بعد        نزلت قبل تقرير الحكم   
  ؟-آية سورة القمر ومثل آية الوضوءعكس 

 ويمكن أن يكون النبي     ها، بعد ذلك نزلت اآلية التي تتحدث عن        يكون تقرير حكم الجزية كان أوالً ثم       يحتمل أن 
فجاءت بعد ذلـك فريـضة   موافقاً لما هو مقرر أخذه في الجزية،  على شيءصالحهم   - اهللا عليه وسلم   صلى-

 حكـم   جـاء  ثم   ،عليه معهم    اتفق جزية موافقة له، ويمكن أن يكون صالحهم على شيء         في ال  -عز وجل -اهللا  
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يقول  -مكية باتفاق ال-سورة األنعام   إن   مثل ما يقال في الزكاة، حيث         يكون هذابعد الفتح، و  تفاصيلها  ب الجزية
علـى  –راد بـالحق فـي اآليـة        ، والم ]سورة األنعام ) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدهِ   { : فيها -عز وجل -اهللا  

  إنمـا  األنصباء ر واألموال الزكوية وما أشبه ذلك منالمقادي، لكن ، فالزكاة فرضت آنذاك أنها الزكاة  -األرجح

ـ  غيـر مقـدر،   ئاًخرج اإلنسان في يوم الحصاد شيكان يفقد  أصل الزكاة   أما   في المدينة،    فرض  مـن  هيعطي
حقـه هـي    أي أن    ]سورة األنعـام  ) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدهِ   {،  :امتثاالً لقوله تعالى   ،حضره من الفقراء  

هو المراد هنا، ثم نزلت الزكاة إضافةً إلى        أنه  في المال حق سوى الزكاة، و     :  ومن أهل العلم من يقول     ،الزكاة
  .، واهللا أعلمذلك

ة عن المباهلـة ال علـى وجـه    الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالح أن قدوم وفد نجران كان قبل       : والجواب"
وفق ذلك، كما جاء    بعد ذلك على    بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية           الجزية،  

 في تلك الـسرية     -رضي اهللا تعالى عنه   -عبد اهللا بن جحش     فرض الخمس واألربعة أخماس وفق ما فعله        
  ."قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك

اآليات نزلت في وفد     تكون   -على هذا القول  -معنى ذلك   وفي عام الوفود،     لم يأت     نجران وفد ا القول على هذ 
وكانـت   بعد صلح الحديبيـة    إلى الملوك    -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي    كتب قبل الحديبية، ثم بعد ذلك     نجران

ه دليل يثبت هذا، لكن هو أحـد         في ليس ؛ إذ جران، لكن هذا الكالم ال يقطع به      اآلية قد نزلت في وفد نصارى ن      
  .األجوبة

نزل بعد، ثم   إلى هرقل لم يكن أُ     لما أمر بكتب هذا في كتابه        -صلى اهللا عليه وسلم   -ويحتمل أن رسول اهللا     "
  ."-صلى اهللا عليه وسلم-أنزل القرآن موافقة له 

  .ريق الترجيحمن سلك طكير هذا، وذكر بعضهم غ ،على كل حال هذان جوابان ذكرهما الحافظ ابن كثير

 وفي عدم الـصالة     ، في الحجاب وفي األسارى    -رضي اهللا تعالى عنه   -كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب       "
عسى ربه  { :، وفي قوله  ]سورة البقرة ) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى    { : وفي قوله  ،على المنافقين 

ِدلَهبَأن ي ِإن طَلَّقَكُننكُنا مرا خَياجوسورة التحريم) ٥([ اآلية } َأز[".  

حين قدم وفد نصارى نجران،     من األجوبة أنها نزلت مرتين، نزلت مرة متقدمة، ثم بعد ذلك نزلت مع اآليات               
 وال يمتنـع نـزول   ،لحل اإلشكال  دعاوى ال دليل عليها، لكن هي احتماالت وأجوبة تذكر           -طبعاً–وهذه كلها   

 القرآن  ب ما يوضح ذلك بقية األحرف الستة؛ ألن       وأقريمكن أن تنزل اآلية مرتين،      حيث  كثر من مرة،    اآلية أ 
 نزلت األحـرف الـستة   -صلى اهللا عليه وسلم- هاجر النبي  أنكان ينزل على حرف قريش في مكة، ثم بعد        

وِإن { :-تبارك وتعـالى  -قوله  مما نزل أكثر من مرة       و ، نزلت تلك اآليات مرة أخرى     ه أن الباقية، ومعنى ذلك  
صلى اهللا عليـه  -، نزلت في يوم أحد، ونزلت والنبي        ]سورة النحل ) ١٢٦([ }عاقَبتُم فَعاِقبواْ ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبهِ     

  . في طريقه إلى مكة عام الفتح في قصة سعد بن عبادة لما قال ما قال-وسلم

، ]سورة اإلخـالص  ) ١([ }قُْل هو اللَّه َأحد   {:  ربك، فأنزل اهللا   صف لنا : مشركونلما قال ال  ومن أمثلة ذلك أيضاً     
علـى هـذا     هذه السورة، ف   -عز وجل - فأنزل اهللا     في المدينة   سأله اليهود مثل هذا السؤال     ووهذا كان بمكة،    

 وإن  -رضي اهللا عنه  -ألن نفس حديث ابن مسعود       ؛أيضاً احتمال هو  واآلية نزلت مرتين،    إن  : يمكن أن يقال  
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قد يكون رفـع رأسـه       ف  فعرفت أنه يوحى إليه،    -صلى اهللا عليه وسلم   -فرفع النبي   :  يقول -كان في الصحيح  
 }قُْل هو اللَّه َأحد   { : نفسها قرأ عليهم السورة السابقة    ف ينتظر الوحي، فلم ينزل عليه بسورة جديدة أو بآية جديدة         

 مرة  ، فاآلية قد تنزل    وليس ذلك بممتنع كما سبق      ثانية أنها نزلت عليه مرة   أيضاً  حتمل  يو،  ]سورة اإلخالص ) ١([
، وأمثلـة  أو نحو ذلك هو نفس حكم ما قبلهاحكم هذه النازلة أو هذه الواقعة      أخرى تذكيراً بالحكم، أو لبيان أن       

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد هللا رب العالمين، هذا كثير
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢( آل عمران سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ومصطفاه، هللالحمد 

  .بعدو، مباركاً فيه

 على اليهود والنصارى في محاجتهم في -تبارك وتعالى-ينكر " :-تعالى رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن كثير 

  . كان منهم أنه ودعوى كل طائفة منهم-عليه السالم-إبراهيم الخليل 

اجتمعت نصارى نجران :  قال-مارضي اهللا عنه-كما روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس 
ما كان إبراهيم إال : فقالت األحبار فتنازعوا عنده، -صلى اهللا عليه وسلم-وأحبار يهود عند رسول اهللا 

يا َأهَل الِْكتَاِب ِلم تُحآجون ِفي { :ما كان إبراهيم إال نصرانياً، فأنزل اهللا تعالى: يهودياً، وقالت النصارى
اِهيمرن زمنه قبل أن ف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياً، وقد كاي، أي ك]سورة آل عمران) ٦٥([  اآلية}..ِإب

ينزل اهللا التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً، وإنما حدثت النصرانية بعد 
  .]سورة آل عمران) ٦٥([ }َأفَالَ تَعِقلُون{:  ولهذا قال تعالى؟زمنه بدهر

) ٦٦([ اآلية }.. تُحآجون ِفيما لَيس لَكُم ِبِه ِعلْمهاَأنتُم هُؤالء حاججتُم ِفيما لَكُم ِبِه ِعلم فَِلم{ :ثم قال تعالى

  فيما ال علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بال، هذا إنكار على من يحاج]سورة آل عمران

 صلى اهللا-علم، ولو تحاجوا فيما بأيدهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 

ال علم   فأنكر اهللا عليهم ذلك، وأمرهم برد ما، لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به-عليه وسلم
واللّه يعلَم { :لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم األمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال تعالى

ونلَمالَ تَع َأنتُمِنيفًا { :، ثم قال تعالى]سورة آل عمران) ٦٦([ }وح لَِكن كَانا واِنيرالَ نَصا ووِديهي اِهيمرِإب ا كَانم
) ٦٧([} وما كَان ِمن الْمشِْرِكين{، أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى اإليمان، ]سورة آل عمران) ٦٧([ }مسِلما

} ...وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى تَهتَدواْ{ : البقرة، وهذه اآلية كالتي تقدمت في سورة]سورة آل عمران

  .]سورة البقرة) ١٣٥([ اآلية

) ٦٨([ }ِإن َأولَى النَّاِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتَّبعوه وهذَا النَِّبي والَِّذين آمنُواْ واللّه وِلي الْمْؤِمِنين{ :ثم قال تعالى

يعني  }وهذَا النَِّبي{ أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه،: يقول تعالى، ] عمرانسورة آل
  .من أصحابه المهاجرين واألنصار ومن تبعهم بعدهم} والَِّذين آمنُواْ{، -صلى اهللا عليه وسلم-محمداً 



 ٢

إن ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-هللا  أن رسول ا-رضي اهللا عنه-روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود 
ِإن َأولَى النَّاِس ِبِإبراِهيم {: ثم قرأ ))عز وجل نبي والة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي للك

وهعاتَّب سورة آل عمران) ٦٨( [آلية ا}..لَلَِّذين[
)١(،  

  ." ولي جميع المؤمنين برسله:أي ]عمرانسورة آل ) ٦٨([ }واللّه وِلي الْمْؤِمِنين{:  قوله

  ..أما بعد، الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 -صلى اهللا عليه وسلم- فإن إبراهيم -عليه الصالة والسالم-عن تنازعهم في إبراهيم  هذه اآلية تتحدثف

سواء ، و ال يصح الذي ذكره هناسبب النزولونها، تنازعته الطوائف، كل طائفة تضيفه إليها وتدعي أنه م
 -عليه الصالة والسالم-إن إبراهيم : كان هذا هو سبب نزول اآلية أو لم يكن، فمن المعلوم أن اليهود يقولون

  .هذا اآلية رد عليهمو، إنه منهم: كان منهم، والنصارى كذلك يقولون

، المقصود بذلك أنهم حينما ]سورة آل عمران) ٦٦([ }ا لَكُم ِبِه ِعلمهاَأنتُم هُؤالء حاججتُم ِفيم{: وقوله فيها
، فإن ذلك أمر سائغ، وأما مه، وما بلغهم عل-عز وجل- بين أيدهم من كالم اهللا يحاجون فيما أنزل عليهم مما

 أمر ال  كان يهودياً أو نصرانياً، فإن هذا-عليه الصالة والسالم-محاجتهم في أمر كهذا، وهو أن إبراهيم 
 كان قبل موسى وعيسى بزمن -صلى اهللا عليه وسلم- بل هو مناقض للعقل والواقع، وذلك أن إبراهيم غيسو

سورة آل ) ٦٦([ }هاَأنتُم هُؤالء حاججتُم ِفيما لَكُم ِبِه ِعلم: فعلى كل حال هذا هو المراد بقوله تعالى، طويل

  .واهللا أعلم ]عمران

"}ت طَّآِئفَةٌ مدوونرشْعا يمو مهِإالَّ َأنفُس ِضلُّونا يمو ِضلُّونَكُمي ِل الِْكتَاِب لَوَأه ن*  ونتَكْفُر َل الِْكتَاِب ِلما َأهي
وندتَشْه َأنتُماِت اللِّه وِبآي *الْح ونتَكْتُماِطِل وقَّ ِبالْبالْح ونتَلِْبس َل الِْكتَاِب ِلما َأهيونلَمتَع َأنتُمقَالَت * قَّ وو

ونِجعري ملَّهلَع هواْ آِخراكْفُراِر والنَّه هجنُواْ وآم لَى الَِّذينُأنِزَل ع ِل الِْكتَاِب آِمنُواْ ِبالَِّذيَأه نالَ * طَّآِئفَةٌ مو
هدى اللِّه َأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُم َأو يحآجوكُم ِعند ربكُم قُْل ِإن تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِدينَكُم قُْل ِإن الْهدى 

ِليمع اِسعو اللّهشَاء ون يْؤِتيِه مِد اللِّه يَل ِبيِظيِم* الْفَضِل الْعذُو الْفَض اللّهشَاء ون يِتِه ممحِبر خْتَص٦٩([ }ي -

يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم اإلضالل وأخبر أن وبال ذلك إنما  ]ل عمرانسورة آ) ٧٤
بهميعود على أنفسهم وهم ال يشعرون أنهم ممكور ".  

هنا  ]ة آل عمرانسور) ٦٩[( }ودت طَّآِئفَةٌ من َأهِل الِْكتَاِب لَو يِضلُّونَكُم وما يِضلُّون ِإالَّ َأنفُسهم{: قوله تعالى
 على أن اإلضالل على ظاهره، وهو إزاغة أهل اإليمان وصرفهم عن -رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير 

  .الحق، وهذا الذي يدل عليه سبب النزول وتدل عليه اآليات األخرى

ن َأهِل الِْكتَاِب لَو ودت طَّآِئفَةٌ م{ -رحمه اهللا- كابن جرير يحمل ذلك على معنى اإلهالك،من ومن أهل العلم 
مهِإالَّ َأنفُس ِضلُّونا يمو ِضلُّونَكُممن لوازم لكون إال أنفسهم، واإلهالك هو  وما يه: أي]سورة آل عمران) ٦٩[( }ي

  .واهللا أعلم، اإلضالل، وليس هو معنى اإلضالل

                                                

وأحمـد  ) ٢٢٣ص  / ٥ج ) (٢٩٩٥( باب تفسير سورة آل عمران   – كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ذي في   أخرجه الترم  - 1
 سنن من التفسيروهو في كتاب    ) ٢١٥٨(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم       ) ٣٢٠ص   / ٢ج  ) (٣١٥١(والحاكم  ) ٤٢٩ص   / ١ج  ) (٤٠٨٨(

 .منصور بن سعيد



 ٣

 ]سورة آل عمران) ٧٠[( } ِبآياِت اللِّه وَأنتُم تَشْهدونَأهَل الِْكتَاِب ِلم تَكْفُرونيا { :عليهم ثم قال تعالى منكراً"

  ."ا تعلمون صدقها وتتحققون حقه:أي

 ،"اوتتحققون حقه أي تعلمون صدقها":  ابن كثير، قال}ِلم تَكْفُرون ِبآياِت اللِّه وَأنتُم تَشْهدون{ : سبحانهيقول
  .ي عليه كثير من المفسرين من المحققين كابن جرير وابن القيم وهذا الذ،تعالى يعني تعلمون أنها حق من اهللا

 ما في كتبكم من ذلك، يعني أنكم تجدونه في كتبكم، : أي}وَأنتُم تَشْهدون{: ن قولهإ: يقولمن ومن أهل العلم 
 والنبي -لصالة والسالمعليهم ا- بمثلها من آيات األنبياء، يعني أنتم لماذا تقرون لألنبياء }وَأنتُم تَشْهدون{أو 
  !؟ قد جاء بنظير ذلك من اآليات ثم تنكرونها-صلى اهللا عليه وسلم-

 ،هذا الكفر بآيات اهللا، وهم يعلمون أنها حق  ينكر عليهم-عز وجل-، فاهللا وهذه األقوال غير متعارضة
صلى اهللا عليه - باعتبار أنها موجودة في كتبهم، وعندهم أدلة تدل على أنها حق مما رأوا من رسول اهللا

، وأن الدين عند اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-يعرفون نعته ذا حيث ه ال تعارض فيفدالئل نبوته، من  -وسلم
  .اإلسالم

"}ونلَمتَع َأنتُمقَّ والْح ونتَكْتُماِطِل وقَّ ِبالْبالْح ونتَلِْبس َل الِْكتَاِب ِلما َأهتكتمون  : أي]سورة آل عمران) ٧١([ }ي
  ." وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه-صلى اهللا عليه وسلم-ما في كتبكم من صفة محمد 

، ومن أهل العلم ؟الباطل تخلطون الحق بم ِل أي اللبس المقصود به الخلط،}ِلم تَلِْبسون الْحقَّ ِبالْباِطِل{: قوله
من لبس الحق بالباطل، فعالً سالم، وهذا ن هذا الخلط المقصود به خلط اليهودية والنصرانية باإلإ: من يقول

ن المراد بذلك إظهار اإليمان باللسان والبقاء على يهوديتهم أو نصرانيتهم في إ: ومنهم من يقول كابن جرير
وقَالَت طَّآِئفَةٌ من {: تعالى قوله  بدليل-كما سيأتي- منهم من أظهر هذا حيث حينما أظهروا ذلكيعني قلوبهم، 
سورة آل ) ٧٢([ }ِكتَاِب آِمنُواْ ِبالَِّذي ُأنِزَل علَى الَِّذين آمنُواْ وجه النَّهاِر واكْفُرواْ آِخره لَعلَّهم يرِجعونَأهِل الْ

  .]عمران

كل ذلك من لبس الحق بالباطل، ويدخل فيه أيضاً واهللا أعلم فعلى كل حال لبس الحق بالباطل يدخل فيه هذا، و
عز -هم ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يوهموا أنه من كتاب اهللا ما يحصل من ليمنه حرفونه، وما كانوا ي

تحريف األلفاظ وتحريف المعاني، فهذا كله من خلط  ك وليس كذلك، ويحصل أيضاً بأنواع التحريف-وجل
  .ير ذلك مما يحصل به هذا التخليطالحق بالباطل، إلى غ

) ٧٢([ اآلية }..النَّهاِر واكْفُرواْ آِخرههِل الِْكتَاِب آِمنُواْ ِبالَِّذي ُأنِزَل علَى الَِّذين آمنُواْ وجه وقَالَت طَّآِئفَةٌ من َأ{"

  ."سوا على الضعفاء من الناس أمر دينهمهذه مكيدة أرادوها ليلب، ]سورة آل عمران

  . وهو أحسنهأول النهارر وجه النهاالمراد ب

 صالة الصبح، فإذا جاء آخر سلمينوا بينهم أن يظهروا اإليمان أول النهار ويصلوا مع المرووهو أنهم اشت"

 إنما ردهم إلى دينهم اطالعهم على نقيصة وعيب في دين :النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس
  . لعلهم يرجعون:المسلمين، ولهذا قالوا



 ٤

   يعني يهوداً صلت مع النبي ،ى إخباراً عن اليهود بهذه اآلية في قوله تعال:وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد

روا الناس أن قد بدت لهم منه  وكفروا آخر النهار مكراً منهم، لي صالة الفجر-عليه وسلم صلى اهللا-
  ."الضاللة بعد أن كانوا اتبعوه

يمان، فإذا رجعوا قال كتاب وأهل علم فإذا دخلوا في اإلسالم استبشر الناس من أهل اإليعني اليهود أهل 
عز -ن هؤالء ما رجعوا إال وقد اطلعوا على أمور تدل على بطالن هذا الدين، وأنه ليس من عند اهللا  إ:الناس
  .-وجل

كم وما  ال تطمئنوا وتظهروا سر: أي]سورة آل عمران) ٧٣([ }والَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِدينَكُم{ :وقوله تعالى"
  ."ين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكمالمسلمإلى لمن تبع دينكم، وال تظهروا ما بأيديكم كم إال دعن

سورة آل ) ٧٣([ }والَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِدينَكُم{: -تبارك وتعالى- من المعنى، فقوله اًهذه اآلية تحتمل وجوه

  ".كم إال لمن تبع دينكمد وما عنكمال تطمئنوا وتظهروا سر"  على معنى حمله ابن كثير]عمران

ما عندكم في الكتاب مما يمكن أن يحتج به عليكم، أو يكون سبباً بال تخبروا أحداً  :أي }والَ تُْؤِمنُواْ{ومعنى 
 لكن  فهذا احتمال، فال تخبروا بهذه الحقائق إال أتباع دينكم،-صلى اهللا عليه وسلم-إليمان أحد برسول اهللا 

  . أيضاًأتباع دينهم فقد يكون ذلك سبباً إلسالمهم إن أخبرواأنهم  يرد على هذا أيضاً

 أنهم ]سورة آل عمران) ٧٣([ }والَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِدينَكُم{فعلى كل حال المعنى اآلخر الذي تحتمله اآلية 
 نزلوا في المدينة أصالً ، حيث إنهم كانوا قد-صلى اهللا عليه وسلم-قالوا ذلك على وجه الحسد لرسول اهللا 

 حيث قد قرب زمان بعثته، فكانوا ينتظرونه ويتوعدون العرب -صلى اهللا عليه وسلم-انتظاراً لرسول اهللا 

  من العرب، حسدوه وناصبوه العداوة،-صلى اهللا عليه وسلم-باتباعه وقتلهم معه، فلما بعث رسول اهللا 

 يعني هذا النبي العربي ال تؤمنوا به وال ]سورة آل عمران) ٧٣([ }ع ِدينَكُموالَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِب{ :فقالوا
يمكن أن يدخل : يقولونو يتواصون بعدم اإليمان،  أي أنهمهذا هو الظاهر المتبادر من اآلية،، وتصدقوه
ككهم، أما هذا الدين على سبيل الخدعة والمكر ثم يرتد في آخر النهار من أجل أن يزلزلهم وأن يشفي بعضنا 

  .من اليهودكان  إال لمن  أياإليمان الحقيقي والمتابعة فإن ذلك ال يكون إال لمن كان على ديننا،

   من كالم اهللا -على األرجح- هذه جملة اعتراضية ]سورة آل عمران) ٧٣([ }قُْل ِإن الْهدى هدى اللِّه{ :وقوله

ن أوال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم : فيكون الكالم هكذا بعدها يكون من بقية كالم اليهود،، وما -عز وجل-
  .ما أوتيتم أو يحاجوكم يؤتى أحد مثل

قُْل ِإن الْهدى هدى اللِّه َأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما { : هكذاما بعدها متصل بها إن: من أهل العلم من يقولو
وجلعز-فيكون من كالم اهللا  ]سورة آل عمران) ٧٣([ }ُأوِتيتُم -.  

واألقرب واهللا أعلم أنها جملة اعتراضية، وكالم أهل العلم في هذه اآلية كثير، وهذه اآلية أكثر اآليات في 
 إضافةً إلى سائر ، وأقوال أهل اإلعراب والمعاني أقوال السلفاسورة آل عمران إشكاالً، وقد اختلفت فيه

  .المفسرين

 هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم : أي]سورة آل عمران) ٧٣([ } اللِّهقُْل ِإن الْهدى هدى{: قال اهللا تعالى"
 من اآليات البينات والدالئل القاطعات -صلى اهللا عليه وسلم- عبده ورسوله محمد اإليمان بما ينزله على



 ٥

موها أيدكم من صفة محمد النبي األمي في كتبكم التي نقلتبما  الواضحات، وإن كتمتم أيها اليهودوالحجج 
  .عن األنبياء األقدمين

ال تظهروا ما : يقولون ]سورة آل عمران) ٧٣([ } يحآجوكُم ِعند ربكُمَأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُم َأو{ :وقوله
  .عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم، ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة اإليمان به

}آجحي َأوكُمبر ِعند فتقوم به عليكم الداللة وتتركب الحجة في حجةً عليكم بما في أيديكم يتخذوه : أي}وكُم 
  ."الدنيا واآلخرة

ال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم أن يؤتى :  يعني يقولون]سورة آل عمران) ٧٣([ }َأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُم{: قوله
 عوهم على ما عندكم منل تطال: ال تؤمنوا أي: كما قال ابن كثير ذا فسر ذلك باإلخبارإ فما أوتيتم، أحد مثل

َأن يْؤتَى { معنى يكون، إذا فسر بذلك -صلى اهللا عليه وسلم-الحقائق التي تدل على صدق ما جاء به النبي 
ا ُأوِتيتُمثَْل مم دمع هؤالء األميين في  ستستوون يما أوتيتم، يعن كراهة أن يؤتى أحد مثل:  كأنه يقول}َأح

 أو بعث فيكم من ، وأرسل إليكم من رسل، بما أنزل عليكم من كتب به-عز وجل-العلم الذي خصكم اهللا 
 إذا أظهرتموها لهم فيكون فيها حجة لهم التي اختصكم اهللا بها وأطلعكم عليها بهذه العلوم أنبياء، أو يحاجوكم

  .عليكم

اإليمان المعروف،  أي ]سورة آل عمران) ٧٣([ }والَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِدينَكُم{: م بقولهوإذا فسر بأن المراد
تكون النبوة والرسالة في غيركم، وقد كانت في بني  أي أن }َأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُم{يكون معنى 

 -صلى اهللا عليه وسلم- والرسل بعد إبراهيم -سالمعليهم الصالة وال-إسرائيل مدداً متطاولة، بل كل األنبياء 

كان بنو إسرائيل سوى إسماعيل كانوا في بني إسرائيل، وكان في الزمن الواحد يوجد عشرات األنبياء، ف
  .يسوسهم األنبياء

  فإن هذا يقتضي أن-صلى اهللا عليه وسلم- أو أقررتم بنبوة محمد ،إذا أقررتم لهؤالء: فالمقصود أنهم يقولون

سورة آل ) ٧٣([ }قُْل ِإن الْفَضَل ِبيِد اللِّه{ :د ربكم، ولهذا قال بعدهنبه ع يساووكم في الفضل، أو يحاجوكم

َأم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه فَقَد { : في اآلية األخرى-عز وجل-كما قال اهللا و، ]عمران
 اِهيمرنَآ آَل ِإباآتَيِظيملْكًا عم منَاهآتَيةَ والِْحكْمو { :فقوله، ]سورة النساء) ٥٤([ }الِْكتَابالنَّاس وندسحي يعني}َأم  

  .هم اهللا من فضلها أو يحسدون هؤالء العرب على ما آت-صلى اهللا عليه وسلم- اًيحسدون محمد

 : أيمتعلق بمحذوف }ْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُمَأن ي{: -تبارك وتعالى-إن قوله : ومن أهل العلم من يقول

ما أوتيتم من  ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن ألن يؤتى أحد مثل فعلتم ذلك
) ٧٣([ }ِهقُْل ِإن الْفَضَل ِبيِد اللّ{ :قوله من تمام الجملة عاكم إلى أن قلتم ما قلتم، فيكونفضل العلم والكتاب د

) ٧٣([ }والَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِدينَكُم{ :وعلى هذا يكون كالم اليهود انتهى عند قوله تعالى ]سورة آل عمران

 ]سورة آل عمران) ٧٣([ }قُْل ِإن الْهدى هدى اللِّه َأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُم{ :قوله بمعنى أن ]سورة آل عمران

أال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم،  لماذا تتواصون:  لهم يقول أي أنهعليهم، رداً -تبارك وتعالى– من كالم اهللا
ما   أن يؤتى أحد مثل من وإنما فعلتم ذلك أو قلتم ما قلتم من أجل الحسد والبغي-عز وجل-فالفضل بيد اهللا 

  .ن تقولوا ما قلتمالذي دعاكم إلى أهو هذا فأوتيتم من فضل العلم والكتاب، 



 ٦

 وال تؤمنوا إال لمن :بمعنى أنهم يقولون، من تمام كالمهم }َأن يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُم{ : قوله:وبعضهم يقول
، ولعل جملة اعتراضية }ْل ِإن الْهدى هدى اللِّهقُ{: قوله أن على تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم

  .، واهللا أعلماألقل تكلفاً، وهو األقرب من ظاهر السياق وهو المتبادرالقول  هذا

 وإطالع األميين  على أن القضية تتصل بالمعلوماتبناء ]سورة آل عمران) ٧٣([ }َأو يحآجوكُم ِعند ربكُم{: قوله
 التي  الجملةمعطوفة على }بكُمَأو يحآجوكُم ِعند ر{ هذه الجملة تكون أو المسلمين على بعض ما في كتبهم

 يساووكم في الفضل أو يتخذوا ذلك حجةً ال تطلعوهم على ذلك فوالمعنى }يْؤتَى َأحد مثَْل ما ُأوِتيتُمَأن { قبلها

  .عليكم

) ٧٣([ }ينَكُموالَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمن تَِبع ِد{ :قوله فياإلقرار والتصديق واإلذعان  معنى اإليمان بإذا فسرأما و

 ؛دينكملغير أتباع إيماناً صحيحاً  ال تؤمنوا : أي}َأن يْؤتَى{يمكن أن يكون بهذا معطوفاً على ف ]سورة آل عمران
  .عليكم ا بهون ذلك حجةً يحتج المسلمونيتخذ ولئال ، يعد لكم مزية والفي الفضل كموساويمن أجل أال 

رضي اهللا - مثل عبد اهللا بن سالم  في اإلسالمهمئول بعض علمامن دخى اليهود  عل أشدم يكن شيءللذلك 
 واقوصد وامن أتباعكم أقرؤالء ه :يقال لهم حيث  ويصير ذلك حجة على إخوانهميلزمون به ألنهم -عنه

 اإليمان ال أحد يظهر منه: يقولونو  بهذاهم يتواصونمن هنا  فبه، وا وآمن-صلى اهللا عليه وسلم-بالرسول 

  .؛ لئال يستوي أحد معكم في الفضل أو يتخذ ذلك حجة عليكمالمكيدة أو التمثيل إال أن يكون من باب الحقيقي

ل أهل العلم في اآلية كثيرة جداً، ا األقوال تكلفاً، وإال فإن أقوأقل  وهو،على كل حال مثل هذا القول قريبو
هو ظاهر و عند اهللا تعالى تكون في اآلخرةأن مكن  ي}َأو يحآجوكُم ِعند ربكُم{:  في قولهالمحاجةومن ذلك أن 

  ..واهللا تعالى أعلمأيضاً، 

 تحت اأي األمور كله ]سورة آل عمران) ٧٣([ }قُْل ِإن الْفَضَل ِبيِد اللِّه يْؤِتيِه من يشَاء{ :قال اهللا تعالى"
 التام، ويضل من يشاء فيعمي  يمن على من يشاء باإليمان والعلم والتصور،تصرفه، وهو المعطي المانع

  غشاوة، وله الحجة التامة والحكمة البالغةهبصره وبصيرته، ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصر

}ِليمع اِسعو اللّهسورة آل عمران) ٧٣([ }و[.   

 اختصكم أيها المؤمنون من :، أي]نسورة آل عمرا) ٧٤([ }يخْتَص ِبرحمِتِه من يشَاء واللّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم{
الفضل بما ال يعلى سائر األنبياء، -صلى اهللا عليه وسلم- بما شرف به نبيكم محمداً ، وال يوصفحد 

  .وهداكم به إلى أكمل الشرائع

}ِإن تَْأم نم مِمنْهو كِه ِإلَيَؤدِبِقنطَاٍر ي نْهِإن تَْأم نِل الِْكتَاِب مَأه ِمنِه ولَيتَ عما دِإالَّ م كِه ِإلَيَؤدِبِدينَاٍر الَّ ي نْه
ونلَمعي مهو لَى اللِّه الْكَِذبع قُولُونيِبيٌل وس ينينَا ِفي اُألملَيع سقَالُواْ لَي مِبَأنَّه ا ذَِلكفَى  *قَآِئمَأو نلَى مب

اللّه اتَّقَى فَِإنِدِه وهِبعتَِّقينالْم ِحبسورة آل عمران) ٧٦-٧٥([ } ي[.  

يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من االغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه 
وِمنْهم من ِإن تَْأمنْه ِبِدينَاٍر {ق األولى أن يؤديه إليك، يبقنطار، أي من المال، يؤده إليك، أي وما دونه بطر

 بالمطالبة والمالزمة واإللحاح في استخالص حقك، وإذا كان هذا : أي}الَّ يَؤدِه ِإلَيك ِإالَّ ما دمتَ علَيِه قَآِئما
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وقد تقدم الكالم على القنطار في أول السورة، وأما ، ال يؤديه إليكن صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أ
  .الدينار فمعروف

:  إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: أي}هم قَالُواْ لَيس علَينَا ِفي اُألميين سِبيٌلذَِلك ِبَأنَّ{: وقوله

: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال األميين، وهم العرب، فإن اهللا قد أحلها لنا، قال اهللا تعالى

}ونلَمعي مهو لَى اللِّه الْكَِذبع قُولُونيتفكوا بهذه الضاللة، فإن اهللا حرم ائ وقد اختلقوا هذه المقالة و: أي}و
  .عليهم أكل األموال إال بحقها، وإنما هم قوم بهت

 نصيب في الغزو من أموال أهل اإن: ل ابن عباس، فقالأروى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجالً س
هذا كما قال :  قال،ليس علينا بذلك بأس: نقول: فتقولون ماذا؟ قال: الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس

  .ليس علينا في األميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إال بطيب أنفسهم: أهل الكتاب

 لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا : أي]سورة آل عمران) ٧٦([ }بلَى من َأوفَى ِبعهِدِه واتَّقَى{: ثم قال تعالى
 إذا بعث، كما أخذ العهد -صلى اهللا عليه وسلم-الكتاب الذي عاهدكم اهللا عليه من اإليمان بمحمد أهل 

والميثاق على األنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم اهللا تعالى، واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم 
  ."رسله وسيد البشر، فإن اهللا يحب المتقين

أي لكن " :-رحمه اهللا- ابن كثير  يقول،]سورة آل عمران) ٧٦([ }وفَى ِبعهِدِه واتَّقَىبلَى من َأ{ :في قوله تعالى
  . إلى آخره.."من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم اهللا عليه من اإليمان

ليس علينا : لون ما دمتم تقو سبيلكمبلى عليبمعنى  مفصوالً عما بعده، }بلَى{:  قولهومن أهل العلم من يجعل
 وهو الثناء على الموفين بعهدهم والوعد الجميل لهم، ،ىن بجملة استئنافية تقرر معىأتفي األميين سبيل، ثم 

}تَِّقينالْم ِحبي اللّه اتَّقَى فَِإنِدِه وهفَى ِبعَأو نإن كان ما ذكره ابن هذا احتمال، و ،]سورة آل عمران) ٧٦([} م
  . واهللا أعلم، هو المتبادر من ظاهر السياق-رحمه اهللا-كثير 

"} نظُرالَ يو اللّه مهكَلِّمالَ يِة وِفي اآلِخر مالَ خَالَقَ لَه لَِئكنًا قَِليالً ُأوثَم اِنِهممَأيِد اللِّه وهِبع ونشْتَري الَِّذين ِإن
كِّيِهمزالَ يِة وامالِْقي موي ِهمِإلَيَأِليم ذَابع ملَهسورة آل عمران) ٧٧([ } و[.  

  وذكر صفته-صلى اهللا عليه وسلم-إن الذين يعتاضون عما عاهدوا اهللا عليه من اتباع محمد : يقول تعالى

للناس وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة، اآلثمة باألثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الحياة 
  . لهم منها ال نصيب لهم فيها وال حظَّ: أي}ُأولَِئك الَ خَالَقَ لَهم ِفي اآلِخرِة{نية الزائلة، الدنيا الفا

}ِةوامالِْقي موي ِهمِإلَي نظُرالَ يو اللّه مهكَلِّميعني ال يكلمهم كالم لطف بهم، وال ينظر ، برحمة منه لهم: أي}الَ ي 
  ." من الذنوب واألدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم:أي }يزكِّيِهموالَ {، إليهم بعين الرحمة

  ؟"وال ينظر إليهم بعين الرحمة ":وقال" ال يكلمهم كالم لطف بهم": لماذا قال هنا
سورة ) ١٠٨([ }وا ِفيها ولَا تُكَلِّموِنُئقَاَل اخْس{: قال ذلك ألنه يكلمهم كالماً فيه توبيخ لهم كما قال تعالى

ال ينظر : كذلك قالقيده، و لهذا فلطف، و يكلمهم كالم تكريم لهم، لكن المقصود أنه ال فهذا تكليم]المؤمنون
، لكن النظر يطلق وهو مطلع عليهم وبصره نافذ فيهمأجمعين ؛ ألن اهللا ينظر إلى خلقه إليهم بعين الرحمة
  .، وهذا هو المنفي هناعلى معنى خاص
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  : تتعلق بهذه اآلية الكريمة، فلنذكر بعضاً منهاوقد وردت أحاديث"

  :الحديث األول

نظر ي وال ثالثة ال يكلمهم اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : روى اإلمام أحمد عن أبي ذر قال
وأعاده : قال؟ خسرواوهم خابوا   من،يا رسول اهللا:  قلت))إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم

 )٢()) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنانالمسبل((:  ثالث مرات قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  .ورواه مسلم وأهل السنن

  :الحديث الثاني

خاصم رجل من كندة يقول له امرؤ القيس بن عابس، :  قالديروى اإلمام أحمد عن عدي بن عميرة الكن
 في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، فلم -ى اهللا عليه وسلمصل-رجالً من حضرموت إلى رسول اهللا 

 إن أمكنته من اليمين يا رسول اهللا ذهبتْ:  فقال الحضرمي، القيس باليمينئيكن له بينة، فقضى على امر

ع بها مال أحد، طمن حلف على يمين كاذبة ليقت(( :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النبي ، ورب الكعبة أرضي
 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا وتال: قال رجاء أحد رواته )) وهو عليه غضبان-ز وجلع-لقي اهللا 

ماذا لمن تركها :  فقال امرؤ القيس]سورة آل عمران) ٧٧([ }ِإن الَِّذين يشْتَرون ِبعهِد اللِّه وَأيماِنِهم ثَمنًا قَِليالً{
  .)٣(]ورواه النسائي[ فاشهد أني قد تركتها له كلها: قال)) الجنة((: يا رسول اهللا؟ فقال

  :الحديث الثالث

من حلف على يمين هو فيها فاجر ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : أحمد عن عبد اهللا قالى رو
 واهللا كان ذلك، في: ، فقال األشعث)) وهو عليه غضبان-عز وجل-ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اهللا 

، فقال لي -صلى اهللا عليه وسلم-ان بيني وبين رجل من اليهود أرض جحدني، فقدمته إلى رسول اهللا ك
يا رسول اهللا :  فقلت،))احلف((: فقال لليهودي. ال:  قلت،))؟ألك بينة((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  اآلية}..ون ِبعهِد اللِّه وَأيماِنِهم ثَمنًا قَِليالًِإن الَِّذين يشْتَر{ :-عز وجل-فأنزل اهللا ،  مالي فيذهب يحلفَنإذ

]أخرجاه[ ]سورة آل عمران) ٧٧([
)٤(.  

  :الحديث الرابع

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة قال
م، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب ألي

                                                

السلعة بالحلف وبيان الثالثة الذين ال يكلمهـم اهللا يـوم   وتنفيق باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية  -م في كتاب اإليمان   أخرجه مسل  - 2
ج  ()٤٠٨٩( باب ما جاء في إسبال اإلزار - وأبو داود في كتاب اللباس  )١٠٢ص  / ١ج ) (١٠٦ (القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم      

ص  / ٣ج  ) (١٢١١ (باب ما جاء فيمن حلف على سـلعة كاذبـة          -والترمذي في كتاب البيوع      )١٤٨ص   / ٥ج  ) (٢١٣٥٦(وأحمد   )١٠٠ص   / ٤
 ).٣٤٥ص  / ٢ج ) (٢٦٠٥ (باب في اليمين الكاذبة -والدارمي في كتاب البيوع ) ٥١٦

 .إسناده صحيح: شعيب األرنؤوطوقال ) ٤٨٦ص  / ٣ج ) (٥٩٩٦ (والنسائي في السنن الكبرى) ١٩١ص  / ٤ج ) (١٧٧٥٢(أخرجه أحمد  - 3

باب وعيد  -ومسلم في كتاب اإليمان    ) ٨٥١ص   / ٢ج  ) (٢٢٨٥ (باب كالم الخصوم بعضهم في بعض      -أخرجه البخاري في كتاب الخصومات       - 4
 ).١٢٢ص  / ١ج ) (١٣٨ (من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
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 ورواه أبو )) له له وإن لم يعطه لم يِفى ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفّ-يعني كاذباً-سلعة بعد العصر 
  .)٥(حسن صحيح: داود والترمذي وقال الترمذي

تَحسبوه ِمن الِْكتَاِب وما هو ِمن الِْكتَاِب ويقُولُون هو ِمن ِعنِد اللِّه وِإن ِمنْهم لَفَِريقًا يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب ِل{
ونلَمعي مهو لَى اللِّه الْكَِذبع قُولُونيِعنِد اللِّه و ِمن وا همسورة آل عمران) ٧٨([ }و[.  

فون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كالم اهللا،  أن منهم فريقاً يحر-عليهم لعائن اهللا-يخبر تعالى عن اليهود 
ويزيلونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب اهللا كذلك، وينسبونه إلى اهللا وهو كذب على اهللا، 

ويقُولُون علَى اللِّه {: وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله، ولهذا قال اهللا تعالى
مهو الْكَِذبونلَمعوقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس، ]سورة آل عمران) ٧٨([ } ي :

  ."وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون،  يحرفونه}يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب{

بمعنى التحريف، ويدخل فيه تحريف األلفاظ  الميل هو يأصل اللّ }يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب{: يقول تعالى
  .وتحرف المعاني

  ."وليس أحد من خلق اهللا يزيل لفظ كتاب من كتب اهللا، لكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله"

ن التحريف ال يكون في األلفاظ، ؛ أل جهة المعنى فقط عباس معناه أن التحريف إنما هو من عن ابنهذا األثر
 تفرالتي ح كتب ال هل وهيمسألة معروفةفي عون ذلك، وهذا قول قال به بعض أهل العلم، نهم ال يستطيأل

  هو تحريف المعاني؟ التحريف المقصود بأن أم هل حرفوا ألفاظها

 بمعنى  ذكر أنه يكون في المعانيمن أهل العلم من يقول هذا، ومنهم من يقول هذا، وابن عباس في هذا األثر
، وبهذا ال ايرجح هذ -رحمه اهللا–كأنه  وقاًيتعل ذا األثرهالبخاري  ذكر، وقد فسيرها،أنه يقع في تحريف ت

 من المعتزلة والرافضة ونحوهم هذه األمةعند طوائف من يختص ذلك بأهل الكتاب، وإنما هو موجود أيضاً 
، لتحريف فهذا من ا،حمله على غير معناه متبعاً للهوى منهم يكلف، -عز وجل- كتاب اهللا واحرفممن 

  . في هذه األمةبل هو موجود ال يختص باليهود وال بالنصارى المعنوي فالتحريف

ها موكول إلى األحبار أن حفظ عن التوراة-عز وجل-اهللا  أخبر ف األلفاظيلكالم في تحروبالنسبة ل
هو  ف]سورة المائدة) ٤٤([ }يِه شُهداءِبما استُحِفظُواْ ِمن ِكتَاِب اللِّه وكَانُواْ علَ{ :-عز وجل-قال اهللا  انيين،بوالر

هد اهللا بحفظه، وهذه وكلها إلى عكل حفظها إليهم، فكان ذلك فرقاً بينها وبين القرآن، فالقرآن تسبحانه و
  .علمائهم فحرفت وبدلت، وبقي القرآن محفوظاً

   دونها، كما قال اهللا هذان قوالن، وهناك قول ثالث، وهو أن التحريف إنما وقع في القراطيس التي كانوا يب

ك كانوا يحرفون في تلحيث  ]سورة األنعام) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيرا{ :-عز وجل-
يخرجون لهم أصل الكتاب، وإنما يخرجون لهم تلك القراطيس، ؛ إذ لم يكونوا القراطيس التي يخرجونها للناس

  .فوظة لم تحرفأما هذه الكتب فهي محو

                                                

باب بيان غلظ تحريم إسبال  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٩٥٠ص  / ٢ج ) (٢٥٢٧ (باب اليمين بعد العصر -ب الشهادات أخرجه البخاري في كتا - 5
ص  / ١ج ) (١٠٨ (السلعة بالحلف وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليموتنفيق اإلزار والمن بالعطية 

١٠٣.( 
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تبديل فيها، ووقعوا في الوعلى كل حال هذا نوع من التحريف الذي وقعوا به، وهو كتابة تلك القراطيس و
اليهودية لما زنيا كانوا يحممونهم  اليهودي و قصيةما جاء فيالتحريف من جهة المعاني، ويدل عليه 

 بالتوراة، فكان الحبر قد وضع -وسلمصلى اهللا عليه - إلى آخره، فدعا النبي ...يضعونهم على حمارو
نه ال يوجد عندهم الرجم، فهذا كان من  وأفي كتابهم الذي أصبعه على آية الزنا، وأخبر عن غير الحق

 كانت مكتوبة، فلما قال عبد اهللا بن سالم  إذ إن آية الرجم؛-عز وجل-من الكذب على اهللا وتحريف المعنى، 
فهذا مما يحتج به من ،  ظهرت آية الرجم تلوح هناك فليرفع أصبعه،مره يا رسول اهللا: -رضي اهللا عنه-

  .ن التحريف كان في المعانيإ: يقول

 الذي عليه كثير من أهل العلم سلفاً وخلفاًهو  و-واهللا أعلم-هذه ثالثة أقوال معروفة ألهل العلم، والذي يظهر 

التناقضات الموجودة في كتبهم   خاللن م، ويدل عليه الواقع واقع في األلفاظ وفي المعانيأن التحريف
 منتشرة في سخ التوراة نُ: يقول يقول إن التحريف كان في المعنىالذيالمخالف إال أن ؛ المتعددةواألناجيل 

هذا خالف الواقع، فالواقع يدل على : لكن يقالفتضح وظهر تحريفه، لو أن أحداً حرف فيها شيئاً الواآلفاق 
اإلنجيل ما كذلك ، وإال كيف ضاعت؟ و ال يحفظونها أصالًألنهم يتفطنون لها، أنها تحرف وتبدل وتغير وال

مدة طويلة، وهي أناجيل كثيرة ب -عليه الصالة والسالم-كتب كما هو معروف في التاريخ إال بعد المسيح 
موبقات وس الولدان من نسبة الءكتبهم أشياء تشيب لها ر يفومتعددة، والتحريف فيها ال شك فيه إطالقاً، ف

 مما يقطع أنه كذب، يجرؤ اإلنسان على نقلها وحكايتهاال  ما م-عليهم الصالة والسالم-والفواحش لألنبياء 
  .-عز وجل-وأنه ليس من عند اهللا 

 وبناء عليه يجوز امتهانها، ،ما فيها محرف هذه الكتب كل: قالفومن أهل العلم من بالغ في الطرف اآلخر 
فيها أشياء كثيرة ليست محرفة وفيها أشياء محرفة، فال يجوز امتهانها لما اشتملت   بل،صحيحغير هذا كالم و

  حيث له كالم في هذا-رحمه اهللا- وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، الذي لم يحرف-عز وجل-عليه من كالم اهللا 

قليل وأن الغالب هو تحريف المعاني ألفاظها رف منيرى أن الذي ح.  

النصارى عند مناظرتهم هو التناقضات الموجودة في  اليهود وحتج به اليوم علىيوعلى كل حال من أكثر ما 
  .كتبهم

  :في الفتح حيث يقول -رحمه اهللا– لحافظ ابن حجر منهم ا كالم ألهل العلم،افيه هذه المسألةو

ويله، يحرفونه، يتأولونه عن غير تأ ، ولكنهم-عز وجل-وليس أحد يزيل لفظ كتاب اهللا من كتب اهللا : قوله
 هذا الذي قاله أحد :يتأولونه على غير تأويله، قال شيخنا ابن الملقن في شرحه: في رواية الكشميهني

 وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود -أي البخاري- هالقولين في تفسير هذه اآلية وهو مختار
هو يخالف ما قاله البخاري والنصارى بدلوا التوراة واإلنجيل، وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، و

  .هنا، انتهى

ل به تفسير ابن عباس، وهو يحتمل  ذي،وليس أحد إلى آخره من كالم البخاري: وهو كالصريح في أن قوله
ختلف في هذه المسألة ا: أن يكون بقية كالم ابن عباس في تفسير اآلية، وقال بعض الشراح المتأخرين

و مقتضى القول المحكي بجواز االمتهان وهو إفراط، وينبغي حمل أنها بدلت كلها وه: على أقوال، أحدها
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إطالق من أطلقه على األكثر وإال فهي مكابرة، واآليات واألخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم 
 مكْتُوبا ِعندهم ِفي التَّوراِة الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي اُألمي الَِّذي يِجدونَه{ :تبدل، من ذلك قوله تعالى

ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله  ،]سورة األعراف) ١٥٧([ اآلية }واِإلنِْجيِل
  .]سورة آل عمران) ٩٣([ }قُْل فَْأتُواْ ِبالتَّوراِة فَاتْلُوها ِإن كُنتُم صاِدِقين{ :تعالى

  . وأدلته كثيرة، وينبغي حمل األول عليه،وقع، ولكن في معظمهاأن التبديل : ثانيها

بن تيمية في كتابه الرد اتقي الدين  وقع في اليسير منها، ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ: ثالثها
  .الصحيح على من بدل دين المسيح

هنا، وقد سئل ابن تيمية عن هذه إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني ال في األلفاظ، وهو المذكور : رابعها
 :قوله تعالى  منهاأن للعلماء في ذلك قولين واحتج للثاني من أوجه كثيرة  فأجاب في فتاويه،اًالمسألة مجرد

مه علَى فَمن بدلَه بعدما سِمعه فَِإنَّما ِإثْ{ :هو معارض بقوله تعالى و]سورة األنعام) ١١٥([ }الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه{
لُونَهدبي وال يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى ]سورة البقرة) ١٨١([ }الَِّذين ،

ومنها أن ،  لجواز الحمل في النفي على الحكم، وفي اإلثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى؛في اإلثبات
النسخ  تواردتفختلف، ومن المحال أن يقع التبديل يالشمال ال نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب و

  .بذلك على منهاج واحد

  .ن التحريف كان بالمعنى ويرد عليهاإ: لكنه يورد أدلة من يقولو يقرر هذا،  الطبعاً شيخ اإلسالم

ي التي  والنسخ الموجودة اآلن ه، وهذا استدالل عجيب، ألنه إذا جاز وقوع التبديل، جاز إعدام المبدل
ار لما غزاستقر عليها األمر عندهم عند التبديل واألخبار بذلك طافحة، أما فيما يتعلق بالتوراة فألن بختنص 

، عليهما ه فأمالأسير وأعدم كتبهم، حتى جاء عزيربيت المقدس وأهل بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل و
نية جمع ملكهم أكابرهم على ما في اإلنجيل الذي  دخلوا في النصرااوأما فيما يتعلق باإلنجيل فإن الروم لم

وقد   وإنما النزاع هل حرفت األلفاظ أو ال؟، وتحريفهم المعاني ال ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة،هميبأيد
  . أصالً-عز وجل-وجد في الكتابين ما ال يجوز أن يكون بهذه األلفاظ من عند اهللا 

صل في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا الجنس، من ذلك أنه وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه الف
 وعيسويهم  وعاناتهمذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم 

 أو  لفظةرب ال يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيد فيهااحيث كانوا في المشارق والمغ
 عندهم إلى األحبار الهارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني فتضح عندهم متفقاً عليها لفظة الينقص منها

لما أكل آدم من الشجرة، هذا آدم قد :  الهاروني، وأن اهللا تعالى قالون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرايذكر
ليهم من الدم صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل ع

لوط بعد هالك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن  وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي ،والضفادع
وذكر في مواضع ، ة غير ذلك من األمور المنكرة المستبشعى كالً منهما فحملتا منه، إلئسقته الخمر، فوط

  . على ما هي عليه اآلنها عزرا المذكورأخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت، فأمال
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بعض  والتي يوردها عني عزير في القصة التي هي من اإلسرائيليات، ي،"ها عزرا المذكور فأمال: "قوله
 ،]سورة البقرة) ٢٥٩([ }َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها{ : قوله تعالىتفسير عند المفسرين

  .وجد اليهود ليس منهم أحد يحفظ التوراة فقرأها عليهمعث بمدة طويلة جداً، ثم لما ذ منمات ها أنه حاصلو

الذي هو إنه حصل تحريف فجاء عزير فأملى عليهم التوراة المحفوظة، وأن هذا : يقولهم بعضأن خالصة وال
  .التحريف موجود اليوم يدل على أن الواقع: لكن يقال،  اآلنال تختلف فيه النسخ

وبلغنا عن قوم من : أشياء من نص التوراة التي بأيديهم اآلن، الكذب فيها ظاهر جداً، ثم قالثم ساق 
ة ان، والحامل لهم على ذلك قلون أن التوراة واإلنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفَّرالمسلمين ينك

ويقولون على اهللا  هلى أنهم يحرفون الكلم عن مواضعباالتهم بنصوص القرآن والسنة، وقد اشتمال عم
، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق  من عند اهللا وما هو من عند اهللاويقولون هو، الكذب وهم يعلمون

  .وهم يعلمون

ذَِلك مثَلُهم ِفي التَّوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإنِجيِل { :قد قال اهللا تعالى في صفة الصحابة: ويقال لهؤالء المنكرين
 وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا، ]سورة الفتح) ٢٩([إلى آخر السورة  } َأخْرج شَطَْأهكَزرٍع

 في -صلى اهللا عليه وسلم-ال ذكر لمحمد ن  قد اتفقوا على أ:ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر
    ال ذكر لمحمد ن  زعموه أ المتواتر فصدقوهم فيما نقْللِقصدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نُفإن الكتابين، 

  . وال أصحابه-صلى اهللا عليه وسلم-

كيف يصح أن يقع التحريف في  فهؤالء نقلوا التوراة نقالً متواتراً :ون يقول حيثطريق في المجادلة، هذا
ي ال يوجد عندنا وصف النب: إذا كنتم تستدلون بهذه الطريقة، فإذاً هم يقولون: يقول يرد عليهم فاأللفاظ؟ فهو

صلى اهللا عليه -مع أن القرآن مصرح بأن صفته !!  في هذا الكتاب، فصدقوهم إذاً-صلى اهللا عليه وسلم-
  . مذكورة-وسلم

صلى اهللا عليه - المتواتر فصدقوهم فيما زعموه أال ذكر لمحمد  نقْللِقصدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نُفإن 
.            واحداًب بعض مع مجيئهما مجيئاً وال أصحابه، وإال فال يجوز تصديق بعض وتكذي-وسلم

  . وفيه فوائدانتهى كالمه

إن في :  فقال-يعني بما قال البخاري-اغتر بعض المتأخرين بهذا : وقال الشيخ بدر الدين الزركشي
تحريف التوراة خالفاً، هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط؟ ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها، 

  .هو قول باطل، وال خالف أنهم حرفوا وبدلوا، واالشتغال بنظرها وكتابتها ال يجوز باإلجماعو

لو كان ((:  حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال-صلى اهللا عليه وسلم-وقد غضب 
  .، ولوال أنه معصية ما غضب فيه)٦())موسى حياً ما وسعه إال اتباعي

 كالم فيه، وقد قيده باالشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون إن ثبت اإلجماع فال: قلت
غيره، فال يحصل المطلوب، ألنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل 

منبه وهو  وفي وصفه القول المذكور بالبطالن مع ما تقدم نظر أيضاً، فقد نسب لوهب بن ،فهو محل النظر
                                                

 . بن سعيدإسناده ضعيف لضعف مجالد: شعيب األرنؤوطوقال ) ٣٨٧ص  / ٣ج ) (١٥١٩٥(أخرجه أحمد  - 6
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 ونسب أيضاً البن عباس ترجمان القرآن، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر ،من أعلم الناس بالتوراة
  .والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها

أن يحمل على ال حاجة ، فظهاانها لم تحرف ألف أهذا ثابت عن ابن عباس ووهب بن منبه  إن:يريد أن يقول
  . على ذلكإلجماعهذه المحامل، وأن يدعى ا

  ..وفي استدالله على عدم الجواز الذي ادعى اإلجماع فيه بقصة عمر

 -صلى اهللا عليه وسلم-النبي : يقول فب عنهاقصة عمر يمكن للمخالف أن يجينعم هي حرفت وبدلت لكن 

 - عليه وسلمصلى اهللا-وإال فإن النبي  لئال يشتغلوا بشيء عن القرآن،؛  عليه القراءة فيها والنظر فيهاأنكر

 نبي اهللا ويوحى إليه -عليه الصالة والسالم-، وموسى ))لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إال اتباعي((: يقول
عليه –النبي  فقد جاء القرآن وهو ناسخ لها، ف!؟ومع ذلك ال يسعه، فكيف بالتوراة ولو لم تكن قد حرفت

فيها بصرف النظر عن كونها محرفة أو غير محرفة هذا االشتغال والنظر ى عمر أنكر عل -الصالة والسالم
  .يمكن أن يجاب بهذاالمقصود أنه و فإن هذا أمر آخر،

وفي استدالله على عدم الجواز الذي ادعى اإلجماع فيه بقصة عمر نظر أيضاً، سأذكره بعد تخريج الحديث 
 من التوراة بالعربية كتاباًنسخ عمر : قال المذكور، وقد أخرجه أحمد والبزار، واللفظ له من حديث جابر

  .فجاء به إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم

* بْل هو قُرآن مِجيد{: باب قول اهللا تعالى–كتاب فتح الباري البن حجر في كتاب التوحيد الكالم السابق من 

ابن ، وذكره عشرينالجزء الثالث عشر، صفحة خمسمائة وخمسة و ]سورة البروج) ٢٢-٢١([} ِفي لَوٍح محفُوٍظ
تحريف : عنوانبالطبعة القديمة، صفحة مائة وسبعة وأربعين،  الجزء الثاني من - البداية والنهاية كثير في

  .أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم
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  : البداية والنهايةهقال الحافظ ابن كثير في كتاب

  تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم

 وكانت كما قال اهللا -عليه السالم- التوراة على يدي موسى بن عمران مأما اليهود فقد أنزل اهللا عليه
وقال ، ]سورة األنعام) ١٥٤([ }ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب تَماما علَى الَِّذي َأحسن وتَفِْصيالً لِّكُلِّ شَيٍء{: تعالى
 نُورا وهدى لِّلنَّاِس تَجعلُونَه قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى{ :تعالى
) ٤٨([ }ولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُرقَان وِضياء وِذكْرا لِّلْمتَِّقين{ : وقال تعالى،]سورة األنعام) ٩١([ }كَِثيرا

سورة ) ١١٨-١١٧([ }وهدينَاهما الصراطَ الْمستَِقيم*  الِْكتَاب الْمستَِبينوآتَينَاهما{ :وقال تعالى ،]سورة األنبياء

ِإنَّا َأنزلْنَا التَّوراةَ ِفيها هدى ونُور يحكُم ِبها النَِّبيون الَِّذين َأسلَمواْ ِللَِّذين هادواْ { :، وقال تعالى]الصافات
و وناِنيبالرالَ وِن واخْشَوو اْ النَّاساء فَالَ تَخْشَودِه شُهلَيكَانُواْ عِفظُواْ ِمن ِكتَاِب اللِّه وتُحا اسِبم ارباَألح

ونالْكَاِفر مه لَِئكفَُأو َل اللّها َأنزكُم ِبمحي ن لَّممنًا قَِليالً واِتي ثَمواْ ِبآيسورة المائدة) ٤٤([ }تَشْتَر[.  

فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها 
وِإن ِمنْهم لَفَِريقًا يلْوون َألِْسنَتَهم ِبالِْكتَاِب ِلتَحسبوه ِمن { :وتأويلها وإبداء ما ليس منها كما قال اهللا تعالى

تَاِب ويقُولُون هو ِمن ِعنِد اللِّه وما هو ِمن ِعنِد اللِّه ويقُولُون علَى اللِّه الْكَِذب وهم الِْكتَاِب وما هو ِمن الِْك
ونلَمعفأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها، ]سورة آل عمران) ٧٨([ }ي ،

رفون في معانيها ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا نهم يتص أوهذا ما ال خالف فيه بين العلماء وهو
حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 

  .فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع

وكَيفَ { : واحتجوا بقوله تعالى،لم تبدل: نها جميعها بدلت، وقال آخرونإ:  قائلونفأما تبديل ألفاظها فقال
الَِّذي يِجدونَه مكْتُوبا ِعندهم ِفي التَّوراِة { : وقوله]سورة المائدة) ٤٣([ }يحكِّمونَك وِعندهم التَّوراةُ ِفيها حكْم اللِّه

 :، وبقوله]سورة األعراف) ١٥٧([  اآلية}...لْمعروِف وينْهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِتواِإلنِْجيِل يْأمرهم ِبا

}اِدِقينص ا ِإن كُنتُماِة فَاتْلُوهروبقصة الرجم فإنهم كما ثبت في  ]سورة آل عمران) ٩٣([ }قُْل فَْأتُواْ ِبالتَّو
 وفي السنن عن أبي ،حيح مسلم عن البراء بن عازب وجابر بن عبد اهللا وفي ص،الصحيحين عن ابن عمر
 في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا -صلى اهللا عليه وسلم-وا إلى رسول اهللا مهريرة وغيره لما تحاك

صلى - فأمرهم رسول اهللا ،نفضحهم ويجلدون:  فقالوا))ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟((: فقال لهم
ووضع  ،ونها ويكتمون آية الرجم التي فيهاءوا بها وجعلوا يقرء بإحضار التوراة فلما جا- عليه وسلماهللا

: -صلى اهللا عليه وسلم-عبد اهللا بن صور يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له رسول اهللا 

 برجمهما -صلى اهللا عليه وسلم-  فأمر رسول اهللا، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم))ارفع يدك يا أعور((
  .)٧())اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه((: وقال

                                                

) ١٤٦([ }نيعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم وِإن فَِريقاً منْهم لَيكْتُمون الْحقَّ وهـم يعلَمـو  {: باب قول اهللا تعالى - أخرجه البخاري في كتاب المناقب  - 7

وابن حبان ) ١٣٢٦ص  / ٣ج ) (١٦٩٩ (ب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى      با -ومسلم في كتاب الحدود     ) ١٣٣٠ص   / ٣ج  ) (٣٤٣٦ (]سورة البقرة 
 ).٢٨٠ص  / ١٠ج ) (٤٤٣٥(
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آمنت بك وبمن ((: وا بها نزع الوسادة من تحته فوضعها تحتها وقالء أنهم لما جاوعند أبي داود
  . واهللا أعلم، ولم أقف على إسناده، وذكر بعضهم أنه قام لها،)٨())أنزلك

ن التوراة انقطع تواترها في زمن بختنصر ولم إ:  يقوله كثير من المتكلمين وغيرهموهذا كله يشكل على ما
رزييبق من يحفظها إال العاللهم إال أن ، والتواتر إلى المعصوم يكفي، فهو معصوم إن كان نبياًرزي، ثم الع 

وراة فلو لم تكن  لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين بالت، إنها لم تتواتر إليه:يقال
  . بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومونصحيحة معموالً

صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى جميع - األنبياءثم قد قال اهللا تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم 
به  على اليهود في قصدهم الفاسد إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم وأنهم مأمورون  منكراً-األنبياء

 وهم يعاندون ما جاء به لكن لما كان في زعمهم -صلى اهللا عليه وسلم-لى التحاكم إلى رسول اهللا إ حتماً
إن حكم لكم بالجلد :  وقالواما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر اهللا به حتماً

  . إلى آخره..والتحميم فاقبلوه

ر منهما حرف ولكنهم يضلون يراة واإلنجيل كما أنزلهما اهللا تعالى، لم يغإن التو: وقال وهب بن منبه
 وما هو من عند اهللا، ، هو من عند اهللا:نو كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ويقولبالتحريف والتأويل وكتٍب

  .]رواه ابن أبي حاتم[فأما كتب اهللا فإنها محفوظة ال تحول 

شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب  الهم من ذلك فيفإن عنى وهب ما بأيد
د بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصانذلك المشاه.  

الواقع وليست ترجمة ي هي تفسير ففهم المترجم، نعم، هذا من جهة الترجمة، والترجمة هي بناء على ف
باللغات التي نزلت عليها هذه   إنما الكالم في األصول،رجمةي الت يمكن، فليس الكالم فال  هذا ألن؛حرفية
  .الكتب

وهو من باب تفسير المعببر المعر.  

إن حصول : قمنا بالمقارنة بينها فإننا سنجد التفاوت بينها، ومع ذلك ال يقال وإذا جئنا بترجمات القرآن الكريم
؛ ألن الترجمة هي من باب التفسير، لذلك ال آنالتحريف في القرهذا التفاوت بين الترجمات يدل على وقوع 

تحتاج إلى معرفة تامة  وإنما فالمسألة ليست سهلةبد لمن أراد أن يترجم إلى اللغات األخرى أن يفهم ويرجح، 
، ولألسف فإن الذي يقع في أحسن أحوال المترجم اآلن أنك تجده باللغتين، وتحتاج أيضاً إلى علم بالتفسير

  .أما المعاني فشيء آخر وفة جيدة،يعرف اللغتين معر

 كتب اهللا ىب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد، وأما إن عنر المعرهو من باب تفسير المعبو
  . محفوظة لم يدخلها شيء:التي هي كتبه عنده فتلك كما قال

تبديل والتحريف والزيادة شك أنه قد دخلها ال هم من ذلك فاليإن عنى وهب ما بأيد:  أيهذا على كالم وهب
؛ ألن ن يكون مراداً لوهب أو البن عباسوإما إن عنى كتب اهللا التي هي كتبه من عنده فهذا بعيد أ، والنقص

  .إنما يتسلطون على ما بأيديهمالمحرفين 

                                                

 ).٤٤٤٩(حيح أبي داود برقم وصححه األلباني في ص) ٢٦٤ص  / ٤ج ) (٤٤٥١ (اليهوديين رجم يف باب  -أخرجه أبو داود في كتاب الحدود  - 8
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  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شٍَر َأن يْؤِتيه اللّه الِْكتَاب والْحكْم والنُّبـوةَ  ما كَان ِلب{ :قوله تعالى في تفسير   -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
                      ـا كُنـتُمِبمو الِْكتَـاب ـونلِّمتُع ا كُنتُمِبم يناِنيبلَِكن كُونُواْ روِن اللِّه وا لِّي ِمن دادقُوَل ِللنَّاِس كُونُواْ ِعبي ثُم

ونسرَأن تَتَّ   * تَد كُمرْأمالَ يو          ونِلمـسِإذْ َأنـتُم م دعكُم ِبالْكُفِْر برْأما َأياببَأر نيالنِِّبيالَِئكَةَ و٨٠-٧٩([} ِخذُواْ الْم (

  .]سورة آل عمران

 اعبدوني من دون اهللا، أي مع اهللا، فإذا         :نبغي لبشر آتاه اهللا الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس         يأي ما   "
بي وال لمرسل، فلئال يصلح ألحد من الناس غيرهم بطريق األولى واألحـرى، فالجهلـة          كان هذا ال يصلح لن    

من األحبار والرهبان ومشايخ الضالل يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخالف الرسل وأتباعهم من العلمـاء                
ما نهاهم اهللا عنه،    وإنما ينهونهم ع   الكرام،    أمر اهللا به، وبلغتهم إياه رسله       فإنهم إنما يأمرون بما    ؛العاملين

 هم السفراء بين اهللا وبين خلقـه        -صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين    -وبلغتهم إياه رسله الكرام، فالرسل      
قيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحقفي أداء ما حملوه من الرسالة وإبالغ األمانة، فقاموا بذلك أتم .  

، أي ولكن ]سورة آل عمـران ) ٧٩([ }كُنتُم تُعلِّمون الِْكتَاب وِبما كُنتُم تَدرسونولَِكن كُونُواْ رباِنيين ِبما   { :وقوله
أي :  وأبو رزين وغير واحد    -رضي اهللا تعالى عنهما   - كونوا ربانيين، قال ابن عباس       :يقول الرسول للناس  
  .حكماء علماء حلماء

حق على مـن     ]سورة آل عمران  ) ٧٩([ }ِكتَاب وِبما كُنتُم تَدرسون   ِبما كُنتُم تُعلِّمون الْ   {: وقال الضحاك في قوله   
  ." تحفظون ألفاظه}وِبما كُنتُم تَدرسون{تعلم القرآن أن يكون فقيهاً، 

  .. أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 هذا منسوب إلى الرب، والـرب يطلـق       : ، بعض أهل العلم يقول    }رباِنيينولَِكن كُونُواْ   {: فقوله تبارك وتعالى  

 منها السيد ومنها المربي الذي يربي خلقـه بـالنعم الظـاهرة             -كما سبق في الكالم على الفاتحة     - على معانٍ 
الرباني من نعمه وإفضاله وعطائه وجوده، ف     يسبغ عليهم    والباطنة، يربي قلوبهم باإليمان، ويربي أجسادهم بما      

بـي النـاس   فهـو الـذي ير   والتربية، بيبمعنى الترإنه منسوب إلى الرب، ففيه  :  يقول هنا من أهل العلم من    
يعنـي العـالمين بـدين    ، يعني أرباب العلم،   }ولَِكن كُونُواْ رباِنيين  {: ، ومنهم من يقول   بصغار العلم قبل كباره   

أنا رب اإلبل، والبيـت لـه   :  كما في قول عبد المطلب     ورب الشيء هو صاحبه،    -تبارك وتعالى -     الرب  
 أصحاب العلـم،  م  أنه  أى ،صحاباألعني  بمن الربانيين   إ: يعني أنا صاحب اإلبل، فمنهم من يقول      رب يحميه،   

  .انب منسوب إلى الر الربانيإن: ، ومنهم من يقوليعني أهل العلم
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 بين العلم والحكمة، أو العلم والعمل، والذي يظهـر  في معناها وتفسيرها من السلف يجمع  كثير وعلى كل حال  
ـ   أن هذه اللفظة ال تدل على العلم فحسب، بل       -واهللا أعلم -  آخـر، فمعنـى   ىهي تدل على العلم وعلـى معن

ر العلم قبـل كبـاره،      صغاويعلم الناس   الذي يعمل بعلمه،     العالمويضاف إلى ذلك      متحقق فيها،   والفقه الحكمة
حسن سياسة الناس بهذا العلم، ويتكلم حيث يظن أن الكالم ينفع، ويمسك عن             ، فهو الذي ي   ويكون مصلحاً لغيره  

 تشمل هذه األقوال التـي قالهـا   اعته، وما إلى ذلك من المعاني، فهيال يكون محالً لبثه وإش   بعض العلم حيث    
  .-رضي اهللا تعالى عنهم-السلف 

، أي بسبب كـونكم   ]سورة آل عمران  ) ٧٩([ }الِْكتَاب وِبما كُنتُم تَدرسون   ِبما كُنتُم تُعلِّمون    { : وتعالى وقوله تبارك 
أن يكـون  أي  وبسبب دراستكم للعلم، فإن هذا يحمل ويقتضي من صاحبه أن يكـون ربانيـاً،   عالمين بالكتاب 

  .حكيماً مصلحاً لحاله ولحال غيرهعامالً بعلمه، وأن يكون 

تعلـيمكم  أي أن   ، يعني بهذا الـسبب،      }ونُواْ رباِنيين ِبما كُنتُم تُعلِّمون الِْكتَاب     ولَِكن كُ {قراءة،  الهذا على هذه    و
 عنه هذه الصفة، والمعنى كونوا ربانيين بسبب تعليمكم؛ فإن الذي يعلم الناس بالكتـاب ينبغـي أن      نتجي الكتاب

لمه، وإنما يلقي عليهم ما يصلح لمثلهم فـي  يكون عامالً وأن يكون حكيماً في تعليمه، فال يلقي عليهم كل ما يع         
كل مقام بحسبه، ومن ذلك أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويحمله تعليم الكتاب أو العلم بالكتـاب إلـى      

 ومـا أشـبه     -عز وجل -، وحثهم على طاعة اهللا      أيضاً م عن المنكر  ه وإلى أمرهم بالمعروف ونهي    ،العمل به 
  .ذلك

بفتح التـاء وتخفيـف     - }الِْكتَابمون  لَعتَِبما كُنتُم   { :- وأهل المدينة  وقراءة أبي عمر  -ى  وعلى القراءة األخر  
  .كونوا ربانيين بسبب علمكم بالكتاب يكون المعنى -الالم المفتوحة

  :كالمهوخالصة ، -رحمه اهللا تعالى- ابن جرير -فيما وقفت عليه–في هذه اآلية ومن أشمل من تكلم 

قال أبو جعفر، وأولى األقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم          : -حمة اهللا تعالى عليه   ر-يقول ابن جرير    
يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها، ومنه قول علقمـة  جمع رباني، وأن الرباني الذي يرب الناس، وهو الذي        

  :بن عبدة

  وكنت امرًأ أفضت إليـك ربـابتي       
  

ــوب   ــضعت رب ــي ف ــك ربتن   وقبل
  

، فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فـضعت،  أمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه      ولي :ينربت: يعني بقوله 
هو ربـان، كمـا     : رب أمري فالن، فهو يربه رباً وهو رابه، فإذا أريد به المبالغة في مدحه قيل              : يقال منه 

 نعس ينعس، وأكثر ما يجيء من األسماء على فعالن مـا كـان مـن األفعـال        : هو نعسان من قولهم   : يقال

ر وعطش يعطش وروي يـروى،      كَر يس ِكهو سكران وعطشان وريان، من س     : ل، مثل قولهم  ِععلى فَ ماضيه  
  .س، ورب يربس ينععل نحو ما قلنا من نَل يفعععلى فَوقد يجيء مما كان ماضيه 

ـ                   : قال ان فإذا كان األمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، والرباني هو المنسوب إلى مـن ك
بتعليمه إيـاهم الخيـر،     من المصلحين يرب أمور الناس،      بالصفة التي وصفت وكان العالم بالفقه والحكمة        

ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم التقي هللا والوالي الذي يلي أمور الناس علـى المنهـاج                   
الح عـاجلهم وآجلهـم، وعائـدة    الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق، بالقيام فيهم بما فيه ص      



 ٣

ولَِكن كُونُـواْ   { :وجل عز قوله في دخل ممن وايكون أن يستحقون جميعاً كانوا ،النفع عليهم في دينهم ودنياهم    
يناِنيبسورة آل عمران) ٧٩([ }ر[.  

 ألن ؛األحبار وقف وهم :مجاهد قال ولذلك والدنيا، الدين وأمور والعلم الفقه في الناس عماد هم اًذإ فالربانيون

 ومـا  يـة الرع بأمور والقيام والتدبير بالسياسة البصرو والفقه العلم إلى الجامع انيبوالر العلماء، هم األحبار

  .ودينهم دنياهم في يصلحهم

ـ بهم يعني ليس الفقيه فقط أو العالم فقط، بل العالم الذي يربي الناس، ويرجعون إليه، ويفزعون إليه فيما نا               ي ف
  . وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما أشبه ذلك، ودعوة لهؤالء الناس ويكون له قيام بالحقمشكالتهم،

  :- تعالىرحمه اهللا-قال ابن كثير 

 وال يـأمركم    : أي ]سورة آل عمران  ) ٨٠([ }والَ يْأمركُم َأن تَتَِّخذُواْ الْمالَِئكَةَ والنِِّبيين َأربابا      { :م قال اهللا تعالى   ث"
  .بادة أحد غير اهللا، ال نبي مرسل وال ملك مقرببع

}  ونِلمسِإذْ َأنتُم م دعكُم ِبالْكُفِْر برْأمأي ال يفعل ذلك ألن من دعا إلى عبادة غيـر  ]سورة آل عمـران ) ٨٠([ }َأي ،
 :ما قال تعـالى   ك إلى الكفر، واألنبياء إنما يأمرون باإليمان، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له،               ااهللا فقد دع  

 :وقال تعالى ،  ]سورة األنبياء ) ٢٥([ }وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدونِ              {

واسـَأْل  { :وقال ،]سورة النحل ) ٣٦([ اآلية   }وتَولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبدواْ اللّه واجتَِنبواْ الطَّاغُ          {
           وندبعةً يِن آِلهمحوِن الرلْنَا ِمن دعِلنَا َأجسِمن ر ِلكلْنَا ِمن قَبسَأر نوقال إخباراً عن   ،  ]سورة الزخرف ) ٤٥([ }م

) ٢٩([ }فَذَِلك نَجِزيِه جهنَّم كَذَِلك نَجـِزي الظَّـاِلِمين  ومن يقُْل ِمنْهم ِإنِّي ِإلَه من دوِنِه { :هم السالم يالمالئكة عل 

  .]سورة األنبياء

وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ لِّمـا معكُـم لَتُـْؤِمنُن ِبـِه       {
  نَّهرلَتَنصو     الـشَّاِهِدين نكُم معَأنَاْ مواْ ودنَا قَاَل فَاشْهرِري قَالُواْ َأقْرِإص لَى ذَِلكُمع َأخَذْتُمو تُمرـن  * قَاَل َأَأقْرفَم

الْفَاِسقُون مه لَِئكفَُأو ذَِلك دعلَّى بسورة آل عمران) ٨٢-٨١([ }تَو[.  

ا آتـى  مهملَ -عليه السالم-إلى عيسى  -عليه السالم-ثه من لدن آدم يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بع     
ليؤمنن به ولينصرنه، وال يمنعه مـا       وحكمة، وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده          من كتاب   أحدهم  اهللا  

 ِميثَـاقَ   وِإذْ َأخَذَ اللّه  {: ولهذا قال تعالى وتقدس   من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته،          هو فيه   
  ."ا أعطيتكم من كتاب وحكمةمهم لَ: أي}النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة

وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم رسوٌل مـصدقٌ لِّمـا                 {: قوله تبارك تعالى  
عليهم الميثـاق باإليمـان بكـل        خذ، والمعنى أن اهللا أ    هو العهد المؤكد  :  الميثاق }م لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنصرنَّه   معكُ

  .يتابعونه ويصدقونهبحيث  فيدركه زمانهم -عز وجل-رسول يبعثه اهللا 

 والمـراد  }لَما{ ثير في تفسير هذه اللفظة كالم أهل العلم ك}لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمةٍ    {: وقوله تبارك وتعالى  
بمعنـى الـذي،   ها  فـسر  حيث ففسرها بمعنى قريب،-رحمهما اهللا-الخليل بها، وقد سأل عنها سيبويه شيخه     
، تـاب وحكمـة  بمعنى للذي آتيتكم من ك }لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة{ أي وهذا هو المتبادر واهللا تعالى أعلم،    



 ٤

هذا المعنى ظاهر   وغير ذلك،   : إنها للتحقيق، ومنهم من يقول    : ، والالم هذه، منهم من يقول     نى الذي بمع" ما"فـ
  .وهو المتبادر واهللا تعالى أعلم

، }مـا ِل{  في  بكسر الالم   قرأها -وهي قراءة متواترة  -وفي قراءة حمزة     }لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمةٍ    { :وقوله
  .ءة أظهروالتعليل في هذه القرا

سورة ) ٨١([ }ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ لِّما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنصرنَّه قَاَل َأَأقْررتُم وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري           {"
ال وق، يعني عهدي: ومجاهد والربيع وقتادة والسدي -رضي اهللا تعالى عنهما- وقال ابن عباس   ]آل عمـران  

  . "أي ميثاقي الشديد المؤكد: من عهديأي ثقل ما حملتم : إصري: محمد بن إسحاق

ويضع { :فقوله تعالى  التشديد،   على معنى  ، فهذه اللفظة تدل    الموثق المشدد فيه   بمعنى العهد المؤكد   هو   اإلصر
مهرِإص منْهالتكاليف الشاقة يعني ]سورة األعراف) ١٥٧([ }ع .  

 مـن المواثيـق والعهـود       م أو بما أخذ عليه    ، لهم بذلك  -عز وجل - بإلزام اهللا     هذا كان سواء   وعلى كل حال  
  .واهللا أعلم  المشدد فيهيعني العهد الموثق }وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري{: فقولهمعنى التشديد، المقصود أن فيها ف

يعني ما أوحي إليهم من غيـر   ب الذي أنزله اهللا عليهم، والحكمة   الكتاأي   }لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمةٍ    { :قوله
صـلى اهللا   -سنة النبي   أن يكون المقصود    ليس بالضرورة   و -كما سبق في كالم ابن جرير     - ة السنّ  أي الكتاب

  . الذي ينزل عليهمفاألنبياء يوحى إليهم أشياء غير الكتاب -عليه وسلم

"}  دنَا قَاَل فَاشْهرقَالُواْ َأقْرالشَّاِهِدين نكُم معَأنَاْ مواْ و *ذَِلك دعلَّى بن تَوأي ]سـورة آل عمـران  ) ٨٢-٨١([ }فَم ،
  .]سورة آل عمران) ٨٢([ }فَُأولَِئك هم الْفَاِسقُون{ عن هذا العهد والميثاق،

مـا بعـث اهللا نبيـاً مـن     : -رضي اهللا تعالى عنهما-قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد اهللا بن عباس   
محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخـذ الميثـاق   اهللا  بعث لئن أخذ عليه الميثاق   األنبياء إال 
  .ليؤمنن به ولينصرنه وهم أحياء -صلى اهللا عليه وسلم-عث محمد  بلئنعلى أمته 

  .دق بعضهم بعضاًأخذ اهللا ميثاق النبيين أن يص:  وقتادةيوقال طاوس والحسن البصر

صـلوات اهللا  - فالرسول محمد خـاتم األنبيـاء    -رضي اهللا عنهم  -د ما قاله علي وابن عباس       وهذا ال يضا  
ن هـو الواجـب   ا هو اإلمام األعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد، لك       -دائماً إلى يوم الدين   وسالمه عليه   

وكـذلك هـو   إلسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، المقدم على األنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة ا الطاعة،  
 لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الـذي          -جل جالله -الشفيع في يوم المحشر في إتيان الرب        

 العزم من األنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليـه، فيكـون هـو        اال يليق إال له، والذي يحيد عنه أولو       
  .-المه عليهصلوات اهللا وس-المخصوص به 

}             ونعجرِه يِإلَيا وهكَرا وعِض طَواَألراِت واومن ِفي السم لَمَأس لَهو غُونبِديِن اللِّه ي را   * َأفَغَيمنَّا ِباللِّه وقُْل آم
         و قُوبعيقَ وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرلَى ِإبا ُأنِزَل عمنَا ولَيُأنِزَل ع      ونالنَِّبيى وِعيسى ووسم ا ُأوِتيماِط وباَألس

         ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ بالَ نُفَر ِهمبِفـي            * ِمن ر ـوهو َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن ياِإلس رتَِغ غَيبن يمو
الْخَاِسِرين ِة ِمنآل عمرانسورة) ٨٥-٨٣([ }اآلِخر [.  



 ٥

 اهللا ة وهـو عبـاد  ،يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين اهللا الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله         
ما طوعاً وكرها، كمـا     ه الذي له أسلم من في السماوات واألرض، أي استسلم له من في            ،وحده ال شريك له   

َأو { :وقال تعالى ،  ]سورة الرعد ) ١٥([ اآلية }اَألرِض طَوعا وكَرها  وِللِّه يسجد من ِفي السماواِت و     { :قال تعالى 
                وناِخرد مها ِللِّه ودجآِئِل سالْشَّمِميِن وِن الْيع ُأ ِظالَلُهتَفَيٍء يِمن شَي ا خَلَقَ اللّهاْ ِإلَى موري لَم*    دجـسِللِّه يو

 ويفْعلُـون  يخَافُون ربهم من فَوِقِهم* ي اَألرِض ِمن دآبٍة والْمآلِئكَةُ وهم الَ يستَكِْبرون       ما ِفي السماواِت وما فِ    
 ونرْؤما يفإنه تحت    والكافر مستسلم هللا كرهاً؛    ، وقالبه هللا  هفالمؤمن مستسلم بقلب   ]سورة النحل ) ٥٠-٤٨([} م 

  .الذي ال يخالف وال يمانعالعظيم التسخير والقهر والسلطان 

سورة آل  ) ٨٣([ }ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها       {: وقد روى وكيع في تفسيره عن مجاهد      
   .]لقمانسورة ) ٢٥([ }ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت والَْأرض لَيقُولُن اللَّه{ :هو كقوله:  قال]عمران

: قـال  ]سورة آل عمـران   ) ٨٣([ }ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها       {:  عن ابن عباس   ىورو

  ." بعمله، أي يوم المعاد، فيجازي كال]سورة آل عمران) ٨٣([ }وِإلَيِه يرجعون{، حين أخذ الميثاق

 }ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعـا وكَرهـا         { : في قوله  فروجه اإلشكال هو كيف يكون إسالم الكا      

 بالنسبة للكافر، فهي إمـا أن     هذا   }وكَرها{ : وقوله للمؤمن،هذا بالنسبة    }طَوعا{: فقوله،  ]سورة آل عمران  ) ٨٣([

-  هذا البدن فإنه يقوم بإقامة اهللا         يتصرف فيه كما يشاء، حتى     -عز وجل -سير، بمعنى أن اهللا     فتفسر بهذا بالت  

 له حسب سنة أجراها في تدبيره وقيامه كما هو معلوم، أضف إلى ذلك ما يقع له من األمور التـي        - وجل عز
هو ال يستطيع الخالص من ذلك وال االنفكاك منه، فيولد بقدر اهللا في وقت محدد، ويموت بقـدر         فيقدرها عليه   

فه  الكونية، ويـصر -عز وجل-عمله، وال يكون له قليل وال كثير إال بإرادة اهللا اهللا، واهللا يكتب رزقه وأجله و   
  .الذي ذكره الحافظ ابن كثير أوالًكيف يشاء، فهذا المعنى 

 حين ال يـستطيع الخـالص   عند الهلكة الدنيا  و عاين في     أ بمعنى أنه إذا عاين في اآلخرة     أسلم كرهاً    أو يكون 

ون ولغير فرعون سواء كان في الدنيا أو في اآلخرة عند ذلك يـذعن ويقـر                 كما حصل لفرع   نجاةوالفكاك وال 
المطلق يبقى اً وإنما أطلقه، واألصل أن      لم يحدد في ذلك وقت     -عز وجل -وهذا المعنى فيه بعد، واهللا      ويستسلم،  

      هللا هذه اآلية ال تفهم بمعزل عن اآليات األخرى التي تذكر سجود من في الـسماوات واألرض              وعلى إطالقه،   

  .-جل جالله- وما إلى ذلك من المعاني التي تدل على خضوع الخلق التام لربهم ومليكهم -تبارك وتعالى-

 :حين أخذ الميثاق، قـال لهـم  هذا إن :  عن ابن عباس أنه قال غير هذا كما ذكر ابن كثير هنا  ومنهم من يقول  

  .واهللا أعلم،  هو اإلسالم هذايكون ف،]افسورة األعر) ١٧٢([ }َألَستَ ِبربكُم قَالُواْ بلَى{

وما ُأنِزَل علَى ِإبـراِهيم  {  يعني القرآن،]سورة آل عمران ) ٨٤([ }قُْل آمنَّا ِباللِّه وما ُأنِزَل علَينَا     { :ثم قال تعالى  "
  قُوبعيقَ وحِإساِعيَل ومِإساَأل{  أي من الصحف والوحي،    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }واِطوبوهم بطون بنـي     }س 

سـورة  ) ٨٤([ }وما ُأوِتي موسى وِعيسى  {  االثني عشر،  -وهو يعقوب -إسرائيل المتشعبة من أوالد إسرائيل      
  ."]آل عمران

تلك القبائل أو البطون من بني إسرائيل، المتـشعبة          في سورة البقرة، وهل المراد بهم        سبق الكالم عن األسباط   
  ب؟لمراد بهم أوالد يعقوأوالد يعقوب؟ أو اعن 



 ٦

 وقـع لهـم مـع        ما ماأ، والكالم قي نبوتهم معروف، و     المراد باألسباط أوالد يعقوب   : من أهل العلم من يقول    
  . إنه كان قبل نبوتهم:قالواف -صلى اهللا عليه وسلم-يوسف 

 رة األعـراف في سواألسباط  ذكر -عز وجل -يقال لهم أسباط، واهللا      القبائل من بني إسرائيل   وعلى كل حال ف   

ـ  المقام  يحتملوفي بعض المواضع، ]سورة األعـراف ) ١٦٠([ }َأسباطًا ُأمما {: قالف  أوالد م أن يكون المـراد به
ما أنزل  و أي   }واَألسباِط{، فيكون معنى    بمعنى األنبياء الذين وجدوا فيهم     يعقوب أو المراد بطون بني إسرائيل     

  .من بني إسرائيل على هؤالء األنبياء

َأم تَقُولُون ِإن ِإبراِهيم وِإسـماِعيَل وِإسـحقَ ويعقُـوب          { : يقول  في سورة البقرة   -كما سبق -هللا عز وجل    او
         َأِم اللّه لَمَأع ى قُْل َأَأنتُمارنَص ا َأووداطَ كَانُواْ هباألساألقرب إلى ظـاهر الـسياق أن   ، ف]سورة البقرة) ١٤٠([ }و

األنبياء الـذين  هم : يقول، مع أن بعض أهل العلم   -عليه الصالة والسالم  -األسباط أوالد يعقوب    بالمراد  يكون  
  . قبائل بني إسرائيل المتناسلة من هؤالء واهللا أعلم أن األسباطىعنمبكانوا من ذريتهم ونسلهم، 

) ٨٤([ }والنَِّبيون ِمن ربِهم  {يل،   يعني بذلك التوراة واإلنج    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }وما ُأوِتي موسى وِعيسى   {"

، يعني بـل    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }الَ نُفَرقُ بين َأحٍد منْهم    { ، وهذا يعم جميع األنبياء جملة،     ]سورة آل عمران  
بـٍي  يؤمنـون بكـل ن  فالمؤمنون من هذه األمة  ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }ونَحن لَه مسِلمون  { نؤمن بجميعهم، 

أرسل، وبكل كتاب أنزل، ال يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند اهللا، وبكل نبٍي بعثـه           
  .اهللا

 من سلك طريقـاً     :أي ]سورة آل عمران  ) ٨٥([ اآلية }ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْه       { :ثم قال تعالى  
صـلى اهللا عليـه     -، كما قـال النبـي       }وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخَاِسِرين    {،  نهسوى ما شرعه اهللا فلن يقبل م      

  .)١())من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد((:  في الحديث الصحيح-وسلم

قـال  :  قـال ة إذ ذاك ونحن بالمدين-رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن الحسن حدثنا أبو هريرة         
ـ : تجيء األعمال يوم القيامة، فتجيء الصالة فتقول   ((: ليه وسلم صلى اهللا ع  رسول اهللا     الـصالة،  ايا رب أن

 ثم يجيء الـصيام     إنك على خير،  :  فيقول ، الصدقة ايا رب أن  :  وتجيء الصدقة فتقول   ،إنك على خير  : فيقول
 ،نك على خير  إ:  ثم تجيء األعمال، كل ذلك يقول اهللا تعالى        ،إنك على خير  :  فيقول ، الصيام ايا رب أن  : فيقول

إنك على خير، بك اليـوم آخـذ        :  فيقول اهللا تعالى   ،يا رب أنت السالم وأنا اإلسالم     : ثم يجيء اإلسالم فيقول   
 }ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخَاِسـِرين             { :وبك أعطي، قال اهللا في كتابه     

  .")٢( تفرد به أحمد))]ل عمرانسورة آ) ٨٥([

  .سناده ال يخلو من ضعفإ الحديث فيه كالم، ف هذاعلى كل حال

"}                   مـِدي الْقَـوهالَ ي اللّهنَاتُ ويالْب ماءهجقٌّ ووَل حسالر واْ َأنشَِهدو اِنِهمِإيم دعواْ با كَفَرمقَو ِدي اللّههفَ يكَي
الظَّاِلِمين *ُأو        ِعينمالنَّاِس َأجآلِئكَِة والْمنَةَ اللِّه ولَع ِهملَيع َأن مآُؤهزج لَِئك *        مـنْهخَفَّـفُ عـا الَ يِفيه خَاِلِدين

                                                

 ).١٣٤٣ص  / ٣ج ) (١٧١٨( باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور -كتاب األقضية  أخرجه مسلم في - 1

 . وذكره األلباني في السلسلة الضعيفةإسناده ضعيف: رنؤوطوقال شعيب األ) ٣٦٢ص  / ٢ج ) (٨٧٢٧(أخرجه أحمد  - 2
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   وننظَري مالَ هو ذَابالْع *           ِحـيمر اهللا غَفُور واْ فَِإنلَحَأصو ِد ذَِلكعواْ ِمن بتَاب سـورة آل   ) ٨٩-٨٦([ }ِإالَّ الَِّذين
  .]عمران

 ولحـق   كان رجل من األنصار أسلم ثم ارتد      :  قال -رضي اهللا تعالى عنهما   -روى ابن جرير عن ابن عباس       
: ي من توبـة؟ قـال   ل هل-صلى اهللا عليه وسلم-، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول اهللا        بالشرك

فَـِإن اهللا غَفُـور     {: إلى قولـه   ]سورة آل عمران  ) ٨٦([ }... بعد ِإيماِنِهم  كَيفَ يهِدي اللّه قَوما كَفَرواْ    {: فنزلت
ِحيموقـال   ، وهكذا رواه النسائي والحاكم وابـن حبـان        ، قومه فأسلم   إليه فأرسل ]سورة آل عمران  ) ٨٩([ }ر 

  . صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:الحاكم

) ٨٦([ }رواْ بعد ِإيماِنِهم وشَِهدواْ َأن الرسوَل حقٌّ وجـاءهم الْبينَـاتُ          كَيفَ يهِدي اللّه قَوما كَفَ    {: فقوله تعالى 

ووضح لهم األمر ثم  قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول، : أي ]سورة آل عمـران   
واللّه {: ماية، ولهذا قال تعالى   بعدما تلبسوا به من الع     فكيف يستحق هؤالء الهداية      شرك،ارتدوا إلى ظلمة ال   

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهسورة آل عمران) ٨٦([ }الَ ي[.  

 : أي]سـورة آل عمـران  ) ٨٧([ }ُأولَِئك جزآُؤهم َأن علَيِهم لَعنَةَ اللِّه والْمآلِئكَِة والنَّاِس َأجمِعين       { :ثم قال تعالى  

  ." في اللعنة: أي}اِلِدين ِفيهاخَ{يلعنهم اهللا ويلعنهم خلقه، 

، }..َأن علَيِهم لَعنَةَ اللّـهِ { ، قبُل ألنها هي المذكورة؛ اللعنة أييحتمل أن يكون المراد   }خَاِلِدين ِفيها {: في قوله 
بين القولين مالزمة ال تخفى، وذلك أن اللعنة هـي      على كل حال فإن     ويحتمل أن يكون المراد بذلك العقوبة، و      

 أو فـي النـار،       يكون خالداً في العذاب     أي أن صاحبها   بب للعقوبة، والخلود إنما يعبر به غالباً عن العقوبة        س
منهم كبير المفسرين ابـن  وفإن بعض المفسرين ، ولهذا  االستعمال من إضافته إلى اللعنوهذا أقرب وأكثر في  

  .، واهللا أعلم بين القولين مالزمةهأن، واألمر كما ذكرت خالدين في العقوبة:  يقول-رحمه اهللا-جرير 

"}      وننظَري مالَ هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عالعذاب وال يخفف عـنهم  ، أي ال يفتر عنهم ]سورة آل عمران ) ٨٨([ }الَ ي
  .ساعة واحدة

 وهذا مـن   ]سورة آل عمران  ) ٨٩([ } رِحيم ِإالَّ الَِّذين تَابواْ ِمن بعِد ذَِلك وَأصلَحواْ فَِإن اهللا غَفُور         { :ثم قال تعالى  
  ." أنه من تاب إليه تاب عليههوعائدته على خلقورأفته ورحمته لطفه وبره 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرباالمص

  )١٤(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 كَفَرواْ بعد ِإيماِنِهم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن ِإن الَِّذين{ :قوله تعالى في تفسير - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
آلُّونالض مه لَِئكُأوو متُهبَل تَوا * تُقْببِض ذَهاألر ْلءِدِهم مَأح َل ِمنقْبفَلَن ي كُفَّار مهاتُواْ ومواْ وكَفَر الَِّذين ِإن

 لَِئكى ِبِه ُأولَِو افْتَدون نَّاِصِرينم ما لَهمو َأِليم ذَابع مسورة آل عمران) ٩١-٩٠([ }لَه[.  

 أي ستمر عليه إلى الممات، ومخبراً بأنهم ،يقول تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراً"
ن يعملُون السيَئاِت حتَّى ِإذَا حضر َأحدهم ولَيسِت التَّوبةُ ِللَِّذي{ :، كما قال تعالىلن تقبل لهم توبة عند مماتهم

سورة ) ٩٠([} لَّن تُقْبَل تَوبتُهم وُأولَِئك هم الضآلُّون{: ها هنا ، ولهذا قال]سورة النساء) ١٨([اآلية  }..الْموتُ

  ." الخارجون عن المنهج الحق إلى طرق الغي:أي ]آل عمران

  .. أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا،  الرحيمبسم اهللا الرحمن

 سورة آل) ٩٠([ }ِإن الَِّذين كَفَرواْ بعد ِإيماِنِهم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تُقْبَل تَوبتُهم{ : هنا-تبارك وتعالى-فقوله 

 أخبرنا في غير هذا الموضع -عز وجل-ن اهللا  وذلك أ فيها إشكال معروف عند أهل العلمهذه اآلية ]عمران
 يفتح لهم -عز وجل-وأن أهل الذنوب مهما تعاظمت ذنوبهم فإن اهللا ، ه أنه يقبل التوبة عن عبادهمن كتاب

َأفَالَ يتُوبون { :للذين نسبوا له الصاحبة والولد متلطفاً بهم غاية التلطفيقول   وجلعز حتى إنه باب التوبة،
نه لن يقبل إ إلى غير ذلك مما هو معلوم، وهذه اآلية يقول اهللا فيها ]سورة المائدة) ٧٤([ }ِه ويستَغِْفرونَهِإلَى اللّ

 هنا يفسر هذه اآلية باآلية األخرى وهي أن اإلنسان إذا أخر التوبة -رحمه اهللا-توبتهم، فالحافظ ابن كثير 
ولَيسِت التَّوبةُ ِللَِّذين يعملُون السيَئاِت حتَّى ِإذَا { : تعالى بقوله فسرها أي إنهفإنه ال تقبل توبته عند الموت،

كُفَّار مهو وتُونمي الَ الَِّذينو تُ اآلنتُ قَاَل ِإنِّي تُبوالْم مهدَأح رضوهذا قول معروف ]سورة النساء) ١٨([ }ح 
سورة آل ) ٩٠([ }لَّن تُقْبَل تَوبتُهم{ : حيث قالينتفي اإلشكال،قال به طوائف من أهل العلم، وعلى هذا القول 

ولو كانت من الذنوب ته الذين أخروها إلى حال الغرغرة أو عند الموت، فهذا ال تقبل توبيعني  ]عمران
  .والمعاصي كما هو معلوم

 ،]سورة النساء) ١٨([ }ون وهم كُفَّاروالَ الَِّذين يموتُ{ :؛ ألنه قالومنهم من حمل ذلك على من مات على الكفر
هذا الجواب فيه لكن  بهذه اآلية، -عز وجل-بمعنى أن هؤالء الذين يموتون على الكفر هم الذين أرادهم اهللا 

فمن مات  ]سورة آل عمران) ٩٠([ }لَّن تُقْبَل تَوبتُهم{:  هنا يقول-عز وجل-إشكال، ألن هؤالء ما تابوا، واهللا 
  .كفر فإنه لم يتبعلى ال

 ن هذه اآلية في اليهود حيثإ: -رحمه اهللا-ككبير المفسرين ابن جرير الطبري - يقولمن  ومن أهل العلم

فعرفوه من صفته، فهؤالء  قبل أن يبعث، بما كانوا يجدونه في كتبهم، -صلى اهللا عليه وسلم-آمنوا بالنبي 
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  اموا بأمور من الجرائم والذنوب، سواء كان في حقه  وق-صلى اهللا عليه وسلم-به  فلما بعث كفرواآمنوا، 

، فالذنوب ]سورة آل عمران) ٩٠([ }ثُم ازدادواْ كُفْرا{ :، لذلك قال أو في غير ذلك-عليه الصالة والسالم-
ِإنَّما النَِّسيء { : عن المشركين-عز وجل-هي زيادة في كفره كما قال اهللا  والمعاصي التي يكتسبها الكافر

 في وقته العام القادم يكون المحرم  أنبدلف، فالنسيء هو تأخير األشهر، ]سورة التوبة) ٣٧([ }ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر
  سماه اهللا هذا فعلهم  في وقته يقدم عنه شعبان ورجب يؤخر، فيكون رجبأن بدل يستبدلونه بصفر، وهكذا 

صلى اهللا - كفرهم بالنبي ا ذنوبهم ومعاصيهم عدن م زيادة في الكفر، فهؤالء إذا تابوا من شيء-عز وجل-
  .خاصة في اليهود أنها -رحمهم اهللا-هذا على قول ابن جرير ومن وافقه فلن تقبل توبتهم،  -عليه وسلم

وهي من جملة األعمال الصالحة هؤالء الذين آمنوا ثم ارتدوا، فما كان لهم من توبة : ومن أهل العلم من يقول
ن الردة أل؛  ال تقبل قبل الردة من الذنوب والمعاصيهم من توبة من ما وقعأي تقبل، قبل ردتهم فإنها لن

  .هذا القول قد ال يظهر كل الظهور، وأبطلت أعمالهم السابقة

وبناء على ذلك فإن توبتهم لن تقبل، أنهم لن يوفقوا للتوبة،  إن المقصود بهذه اآلية :ومن أهل العلم من يقول
يعني عقالفمتالزمين عن اآلخر ر بأحد الب: }متُهبَل تَولن يوفقوا للتوبة، أي ]سورة آل عمران) ٩٠([ }لَّن تُقْب 

دانوا بالحق ثم رجعوا عنه، ثم ازدادوا غياً م هف، ]سورة آل عمران) ٩٠([ }ثُم ازدادواْ كُفْرا{ هؤالء عرفوا الحقف
  .ا للتوبة فإن توبتهم لن تقبل بطبيعة الحالوضالالً، فهؤالء لن يوفقوا للتوبة، وإذا لم يوفقو

 حتى لن تقبل توبتهم إن تابوا إلى كفر آخر: قالكمن فهذه احتماالت، ومن أهل العلم من قال بأبعد من هذا، 

دين اإلسالم، فلو تاب من اليهودية ودخل في الذي هو  بالرجوع إلى الحق يتوبوا من كفرهم توبة صحيحة
  . منه، وهكذاالنصرانية فإنه لن يقبل

 الخارجون عن المنهج : أي]سورة آل عمران) ٩٠([ }لَّن تُقْبَل تَوبتُهم وُأولَِئك هم الضآلُّون{ :ولهذا قال هاهنا"
  .الحق إلى طرق الغي

 أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا، ثم -مارضي اهللا تعالى عنه-روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس 
، -صلى اهللا عليه وسلم-فذكروا ذلك لرسول اهللا رتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، أسلموا ثم ا

. ]سورة آل عمران) ٩٠([ }ِإن الَِّذين كَفَرواْ بعد ِإيماِنِهم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تُقْبَل تَوبتُهم{ فنزلت هذه اآلية

  ."وإسناده جيد

ِإن الَِّذين آمنُواْ ثُم { :-تبارك وتعالى-ر اآلية األخرى أيضاً وهي قوله مكن أن تفسعلى كل حال هذه اآلية ي
 والَ لَّم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم{ :عقبها بقوله حيث ]سورة النساء) ١٣٧([} رواْ ثُم ازدادواْ كُفْراكَفَرواْ ثُم آمنُواْ ثُم كَفَ

س مهِديه{:  قال في آل عمرانوهنا ]سورة النساء) ١٣٧([ }ِبيالًِليمتُهبَل تَووهذه  ]سورة آل عمران) ٩٠([ }لَّن تُقْب
،  هناك، وهنا عبر بنفي قبول التوبةإذا قبلت توبتهم غفر اهللا لهم، فعبر بنفي المغفرة م فهالمعاني متالزمة،
سورة ) ٩٠([ }لَّن تُقْبَل تَوبتُهم{ : بقولهن المقصودإ: من قال هذا مما يؤيد قول إن: -واهللا أعلم- فيمكن أن يقال

وهذا يرجع إلى قول  ألنهم لم يتوبوا أصالً، ؛لن تقبل توبتهمهم أنهم لن يوفقوا للتوبة، وبناء عليه فإن ]آل عمران
ي حكم من  نظرت إلى حال من تاب عند الموت فهو فثم إذا هذه اآلية فيمن مات على كفره،  إن:من قال
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تجد أن والخالصة أنك لم توجد،  لم تقع في محل يتحقق فيه القبول فكأنها منعدمة ألن توبته ؛مات على كفره
  . واهللا تعالى أعلم،يمكن أن يرجع إلى بعض بهذا االعتبار هذه األقوالبعض 

 }بَل ِمن َأحِدِهم مْلء األرِض ذَهبا ولَِو افْتَدى ِبِهِإن الَِّذين كَفَرواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْ{ :ثم قال تعالى"

  ذهباًمن مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداً، ولو كان قد أنفق ملء األرض  أي]سورة آل عمران) ٩١([

  عن عبد اهللا بن جدعان، وكان يقري الضيف ويفك-صلى اهللا عليه وسلم-فيما يراه قربة، كما سئل النبي 

رب اغفر لي خطيئتي يوم :  إنه لم يقل يوماً من الدهر؛ال(( : هل ينفعه ذلك؟ فقال،العاني ويطعم الطعام
والَ يقْبُل ِمنْها عدٌل والَ تَنفَعها { :بل منه كما قال تعالىبملء األرض ذهباً ما قُوكذلك لو افتدى  )١())الدين

  ."]سورة البقرة) ١٢٣([ }شَفَاعةٌ

  . بمعنى مقدار ذلك،ملء هذا الكأس مثالً:  تقول كما المقصود به مقدار ما يمأل األرض،}ْلء األرِضم{ :قوله

ِإن الَِّذين كَفَرواْ لَو َأن لَهم ما ِفي { : وقال تعالى]سورة إبراهيم) ٣١([ }الَّ بيع ِفيِه والَ ِخالٌَل{ :وقال تعالى"
ِمثْلَها وِميعِض جاَألرَأِليم ذَابع ملَهو مَل ِمنْها تُقُبِة مامِم الِْقيوذَاِب يع واْ ِبِه ِمنفْتَدِلي هعسورة ) ٣٦([ } م

  ."]المائدة

 هي للعموم، ف نكرة في سياق النفي"عدل" جاء لفظ ]سورة البقرة) ١٢٣([ }والَ يقْبُل ِمنْها عدٌل{: في اآلية األولى

سورة ) ٩١([ }فَلَن يقْبَل ِمن َأحِدِهم مْلء األرِض ذَهبا{ : منها عدل بإطالق، وهنا في هذه اآلية قال ال يقبل:أي

فلن يقبل منهم الفدية وال أي  وهناك أطلقه، -ملء األرضب- ، فهنا جاء ذلك محدداً بهذا المقدار]آل عمران
والَ يقْبُل ِمنْها {: -عز وجل-،قال اهللا  ذلك أو أقّل أو أكثر من ملء األرض ذهباًولو بذلوا في ذلك  العدل
ِإن الَِّذين كَفَرواْ { :وقال ]سورة إبراهيم) ٣١([ }الَّ بيع ِفيِه والَ ِخالٌَل{ :أياً كان، وقال ]سورة البقرة) ١٢٣([ }عدٌل

معه،  ه ملء األرض ومثل هناذكر ]سورة المائدة) ٣٦([ }دواْ ِبِهلَو َأن لَهم ما ِفي اَألرِض جِميعا وِمثْلَه معه ِليفْتَ
أن هؤالء ال فكاك لهم، ولهذا ذكر األمور الثالثة يقرر  حال  على كل وغيرهفكل ذلك، ما هاهنايعني ضعف 

قْبُل ِمنْها شَفَاعةٌ والَ يْؤخَذُ واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً والَ ي{ :بحانهسقال ف، في سورة البقرة
ونرنصي مالَ هٌل ودا عفال يقبل فيه شفاعة شافع، وال يفتدي عن نفسه بشيء وال ]سورة البقرة) ٤٨([ }ِمنْه 

 -عز وجل- بالقوة، فكل ذلك نفاه اهللا والبمقابل بواسطة وال   الال خالصف، مكن ألحد أن يخلصه بالقوةي

وِإن تَعِدْل كُلَّ عدٍل { :وقال ]سورة الحديد) ١٥([ }فَالْيوم لَا يْؤخَذُ ِمنكُم ِفديةٌ ولَا ِمن الَِّذين كَفَروا{ :لعنهم كما قا
  .نسأل اهللا العافية ]سورة األنعام) ٧٠([ }الَّ يْؤخَذْ ِمنْها

ما أي ما يعاوض به،  يقابل الظلم وإنما المقصود ليس المقصود بالعدل هنا ما :}وِإن تَعِدْل كُلَّ عدٍل{: قوله
  .يقدمه فكاكاً وفداء لنفسه

ِإن الَِّذين كَفَرواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبَل ِمن َأحِدِهم مْلء األرِض ذَهبا ولَِو { :ولهذا قال تعالى هاهنا"
على األول، فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن  } افْتَدى ِبِهلَِو{  فعطف]سورة آل عمران) ٩١([ }افْتَدى ِبِه

  ."إن الواو زائدة واهللا أعلم: يقالأن من 
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 ِإن الَِّذين كَفَرواْ بعد ِإيماِنِهم ثُم{ :تأمل اآليةولن هو وجه حسن، -رحمه اهللا-هذا الكالم الذي ذكره ابن كثير 

ِإن الَِّذين كَفَرواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبَل ِمن َأحِدِهم *  وُأولَِئك هم الضآلُّون تَوبتُهمازدادواْ كُفْرا لَّن تُقْبَل
 ولو كان ذلك  ذهباًلن يقبل منه ملء األرض :أي ]سورة آل عمران) ٩١-٩٠([ }مْلء األرِض ذَهبا ولَِو افْتَدى ِبِه

 إلى }...ِإن الَِّذين كَفَرواْ{: ولهذا قال تعالى هاهنا ": يقول هنا-رحمه اهللا-فابن كثير دية، على سبيل الف
أي   ،اعتبار أن العطف يقتضي المغايرة ب وهذا" على األول فدل على أنه غيره}ولَِو افْتَدى ِبِه{ فعطفآخره، 

ر باآليات األخرى كما ، بمعنى أنه يفسمعنى مستقالً، يكون }ذَهبِاحِدِهم مْلء األرِض فَلَن يقْبَل ِمن َأ{ :قوله أن
تبارك -، وكقوله ]سورة الفرقان) ٢٣([ }وقَِدمنَا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُورا{ :في قوله تعالى

، وأخبر عنها بغير ]سورة إبراهيم) ١٨([ }ي يوٍم عاِصٍفِه الريح ِفكَرماٍد اشْتَدتْ ِب{ : عن أعمال الكفار-وتعالى
والَِّذين كَفَروا َأعمالُهم كَسراٍب { : كما قال تعالىذلك مما يدل على بطالنها وحبوطها، وأنها غير نافعة لهم

يكون الشق األول  فلن تؤثر لهم جزاء في اآلخرة وإنما هي باطلة حابطة، فهنا ]سورة النــور) ٣٩([ }ِبِقيعٍة
 في  يعني لو بذله في سبيل اهللا}حِدِهم مْلء األرِض ذَهبِافَلَن يقْبَل ِمن َأ{ :هذا المعنى وهو قولهيتحدث عن 

لو كان هذا  وهو أنه  ثم ذكر معنى آخر، فإنها مردودة-تبارك وتعالى-يتقرب بها إلى ربه  أعمال صالحة
من أجل أن يفدي نفسه بهذا المال ليتخلص، فإن ذلك لن يقبل   أييل االفتداء،البذل لهذا المال الكثير على سب

إن : ذا قيل؛ ذلك أنه إ"إن الواو زائدة: يقالأن وما ذكرناه أحسن من  ": ابن كثير عن هذا التفسيريقول، منه
في كان كله ذلك بمعنى أن لن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهباً لو افتدى به، :  يكون المعنىالواو زائدة
  . فقط بخالف التفسير األولاالفتداء هو شيء واحد

 إنها زائدة : قيلذافإ في القرآن، ؛ ألنه ال زائد تحفظنا على لفظة زائدةع م وهذاادعاء الزيادة ال يصح،ثم إن 
ال ف  ليس فيه حشو، وإنما زيادة المبنى لزيادة المعنى،كما هو معلوم القرآنألن لفظاً ومعنى، فهذا ال يصح 

من جهة اإلعراب فقط، ولذلك يتأدب بعضهم  الزيادة  يقصدونوجد في القرآن حرف إال وله معنى، لكنهمي
هي : إنها منافية لألدب مع القرآن، وإنما األدب الالئق أن يقال: يقولوالتعبير بهذه اللفظة في العبارة فينكر 

عدم الزيادة، وأن كل حرف أو لفظة ن األصل  في كتب التفسير كثير، فالحاصل أوهذا التعبير األخيرصلة، 
إذا دار الكالم بين الزيادة وعدمها ووإذا دار الكالم بين اإلعمال واإلهمال فاألصل اإلعمال، لها معنى، 

  فإن، ولذلكصحيح فإنه أولى من ادعاء الزيادةمعنى الكالم على فمهما أمكن حمل فاألصل عدم الزيادة، 

من فسره وأولى من تفسير ا زائدة، نهإ:  أولى من قول من قال-رحمه اهللا-ر الوجه الذي ذكره ابن كثي
غير  من ، يقول هذاوهو محمول على المعنى:  بقولهاآلية يفسر المفسر  أنالتفسير بالمعنىالمراد بو، المعنىب

 ةا له أمثلة كثيروهذ ،يكون عنده فيه إشكال السياق أو ترتيب الكالم ؛ ألن وال للترتيب أحياناًأللفاظلمراعاة 
  .في التفسير

أال ينقذه من عذاب اهللا شيء ولو كان قد أنفق مثل األرض ذهباً، ولو افتدى نفسه من اهللا ويقتضي ذلك "
  .عرها وبرها وبحرهاوتاللها وترابها ورمالها وسهلها ووبملء األرض ذهباً، بوزن جبالها 

يؤتى ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أنس 
سل : فيقول.  ربي خير منزلأي:  فيقول؟يا ابن آدم كيف وجدت منزلك: بالرجل من أهل الجنة فيقول له
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،لما يرى من فضل ؛عشر مرارما أسأل وال أتمنى إال أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك :  فيقولوتمن 
 ، منزليا رب شر: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أهل النار فيقول لهويؤتى بالرجل من الشهادة، 

 قد سألتك أقل من ذلك وأيسر ،كذبت:  فيقول، نعمأي رب:  فيقولتفتدي مني بطالع األرض ذهباً،: لهفيقول 
  .)٢())فلم تفعل، فيرد إلى النار

لهم من أحد ينقذهم   وما:أي ]سورة آل عمران) ٩١([ }م من نَّاِصِرينُأولَِئك لَهم عذَاب َأِليم وما لَه{ :ا قالذوله
  .من عذاب اهللا، وال يجيرهم من أليم عقابه

}ِليمِبِه ع اللّه ٍء فَِإنا تُنِفقُواْ ِمن شَيمو ونا تُِحبتَّى تُنِفقُواْ ِممح سورة آل عمران) ٩٢([ }لَن تَنَالُواْ الِْبر[.  

  ."البر الجنة:  قال}لَن تَنَالُواْ الِْبر{: في تفسيره عن عمرو بن ميمونوكيع روى 

 -عز وجل-يتقربون بها إلى اهللا التي ما يبذلونه من النفقات أن بين  حال الكافرين و-عز وجل-لما ذكر اهللا 

 فالعذاب ؛يحصل لهمفإن ذلك لن  -عز وجل-من أجل فكاك أنفسهم من عذاب اهللا مردود، وأنه مهما بذلوا 
ويوصلهم ويبلغهم المؤمنين ببيان ما ينفعهم  بعد ذلك -عز وجل-اهللا خاطب أمر واقع بهم ال محالة، 

تَّى {:  وما يدخلهم جنته فقالوتحصيل مرضاته، -تبارك وتعالى-لى عند اهللا الدرجات العح لَن تَنَالُواْ الِْبر
ونا تُِحبنسورة آل عمرا) ٩٢([ }تُنِفقُواْ ِمم[.  

 ،"الجنة:  قال}لَن تَنَالُواْ الِْبر{ :روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون" :يقول }لَن تَنَالُواْ الِْبر{: قوله
  أنالواقعوم ويدخل جنته، صالح الذي يقرب إلى وجهه الكرييعني العمل ال }لَن تَنَالُواْ الِْبر{: وبعضهم يقول

 وفضله -عز وجل-هو الذي يدخل به اإلنسان الجنة بعد رحمة اهللا الح هذه األقوال متالزمة، فالعمل الص
: سواء قلنا، ف]سورة النحل) ٣٢([ }ادخُلُواْ الْجنَّةَ ِبما كُنتُم تَعملُون{ : يقول ألهل الجنة-عز وجل- واهللا ،يهعل

ا من باب ذكر السبب أو المسبب، وال ، فهذالعمل الصالح:  الجنة، أو قلنا}لَن تَنَالُواْ الِْبر{: بقولهالمقصود 
  .ة، فال نحتاج في مثل هذا أن نرجح بين القولينيخفى ما بين السبب والمسبب من المالزم

، ويؤيد القول بأنها تبعيضية بيانية، وتحتمل أن تكون تبعيضيةتحتمل أن تكون } ِمما تُِحبون{: في قوله" من"و
لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما  ": أي"بعض ما تحبون":  وفيها-هرضي اهللا عن-قراءة شاذة البن مسعود 

  .بعض ما يحبينفق ، بمعنى أن اإلنسان ال ينفق كل ما يحب وإنما "تحبون

 بالمدينة  كان أبو طلحة أكثر أنصاري: يقول-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أنس بن مالك "
 يدخلها -صلى اهللا عليه وسلم-، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي ءحاإليه بيرماالً، وكان أحب أمواله 

  ."ويشرب من ماء فيها طيب

 أو باب عمر  منالمسجدجئت إذا  ف، داخلة في المسجداآلن، وهي كانت مستقبلة المسجد من جهة الشمال
  . من المسجد غاية القربكانت في أي أنها على يسارك قليالًفهي الخلفية، ن في الجهة ي اللذالباب المجيدي

سورة آل ) ٩٢([ }لَن تَنَالُواْ الِْبر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما تُِحبون{فلما نزلت : -رضي اهللا تعالى عنه-قال أنس "

 وإن أحب }لَن تَنَالُواْ الِْبر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما تُِحبون{:  إن اهللا يقول،يا رسول اهللا:  قال أبو طلحة،]عمران
وإنها صدقة هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا تعالى، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك ، ءأموالي إلي بيرحا
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وقد سمعت، وأنا أرى  ،ذاك مال رابح، ذاك مال رابحبخ بخ، (( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،اهللا
. )٣(وبني عمهفقسمها أبو طلحة في أقاربه ، أفعل يا رسول اهللا:  فقال أبو طلحة))أن تجعلها في األقربين

  .]أخرجاه[

من يا رسول اهللا لم أصب ماالً قط هو أنفس عندي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين أن عمر 
  .")٤())س األصل وسبل الثمرةحب((: قالسهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ 

ذلك أن زيد بن  ومن ،ة كثير وغيرهم-لى اهللا عليه وسلمص- من أصحاب النبي التصرفاألمثلة على هذا 
صلى اهللا - ودفعه إلى رسول اهللا "لبس": جاء بفرس له يقال له لما سمع هذه اآلية -رضي اهللا عنه-حارثة 

  .جعله في سبيل اهللالي -عليه وسلم

ها غاية الحب، فأعتقها،  كان يحب التي"ةمرجان" في جاريته الرومية -رضي اهللا عنه-ابن عمر ل من ذلك فعو
غير ذلك مما كانوا يفعلونه في تحري هذا و، ء في جارية من سبي جلوال-رضي اهللا عنه-وكذلك عمر 

  . في سبيل اهللابذل ما يحبون وهو المعنى، 

قَبِل َأن تُنَزَل التَّوراةُ قُْل فَْأتُواْ كُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه ِمن {"
اِدِقينص ا ِإن كُنتُماِة فَاتْلُوهرِبالتَّو *ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو ِد ذَِلكعِمن ب لَى اللِّه الْكَِذبع ىِن افْتَرقَ * فَمدقُْل ص
ِنيفًا وح اِهيمرواْ ِملَّةَ ِإبفَاتَِّبع اللّهشِْرِكينالْم ِمن ا كَانسورة آل عمران) ٩٥-٩٣([ }م[.  

     حضرت عصابة من اليهود نبي اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن ابن عباس 

 ،سلوني عما شئتم(( : قال، ال يعلمهن إال نبي نسألك عنهنعن خالل حدثنا:  فقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-
  ."))ي على اإلسالمبعنّات فعرفتموه لتُئاًًشي وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم اهللا ي ذمةولكن اجعلوا ل

كالم أهل  ]سورة آل عمران) ٩٣([ }كُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه{هذه اآلية 
 ذكر أمراً -رحمه اهللا-لكن الحافظ ابن القيم  واضحة المعنى،  فهيإشكالية ليس فيها العلم فيها متقارب، واآل

 ازعموترد على اليهود لما ن هذه اآلية إ: يقولونأهل العلم  عامة، فلى أنه هو المقصود من سياق اآليةأشار إ
 عندهم في التوراة ذلك كان ألبان اإلبل ولحومها حينما حرم على نفسه -صلى اهللا عليه وسلم-يعقوب  أن

 وأخبر أن جميع المطعومات كانت حالً له وألوالده، ولكنه حرم ذلك على نفسه على -عز وجل-فأكذبهم اهللا 
بنوه فجانبوها،  عليه، ثم استن به -تبارك وتعالى-سبيل النذر، وكان ذلك جائزاً في شريعتهم، ولم يحرمه اهللا 

لى توراة أشياء ع في ال-تبارك وتعالى– التوراة، فحرم اهللا عليهم حتى نزلت -عز وجل-ولم يحرمها اهللا 
لم تكن مما حرمه   على نفسه-صلى اهللا عليه وسلم- بني إسرائيل كما سيأتي، فأما هذه التي حرمها يعقوب

فالمقصود أن  بالتوراة، ولم يكن ذلك محرماً عليه، بل كان كل الطعام مما أحله اهللا لهم، -تبارك وتعالى-اهللا 
 -رحمه اهللا- ابن القيم  لكن،هذه الدعوى على اليهود  ردأنه  أيالمعنى الذي يدور حوله المفسرون،هو  هذا

                                                
بـاب فـضل النفقـة     -ومسلم في كتاب الزكاة ) ١٦٥٩ص  / ٤ج ) (٤٢٧٩ ( تفسير سورة آل عمران باب  -أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 3

 ).٦٩٣ص  / ٢ج ) (٩٩٨ (والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين

 ٣ج ) (١٦٣٢(الوقف   باب–الوصية ومسلم في كتاب ) ٩٨٢ص  / ٢ج  ) (٢٥٨٦ (باب الشروط في الوقف    - أخرجه البخاري في كتاب الشروط       - 4
  ).١٢٥٥ص / 
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 اآلية  ذكر الطعام كان مثاالً، وأنوقد حام حوله المفسرون لكنهم لم يصرحوا به، وهو أن: الذكر معنى وف
نحن : قالوا، وبناء عليه الشرائع نسخ حيث أنكروايهم وهو الرد عل ،أبلغ من ذلكفيما هو ى اليهود ترد عل

 يحتجون بها على يزعمون أنها من التوراةويأتون بنصوص  ، إلى األبد ال تنسخمتعبدون بالتوراة أبداً، يعني
كما باقية إلى قيام الساعة، و -صلى اهللا عليه وسلم-إن التوراة ال تنسخ وأن شريعة موسى : ويقولونقولهم، 

ما نَنسخْ { : عند قوله تعالىسبق الكالم عليهوقد ، ءاإنه يستلزم البد: وقالواكروا النسخ معلوم أن اليهود أنهو 
 إن المقصود :وقلنا، ءاالبديستلزم :  قالوا]سورة البقرة) ١٠٦([ }ِمن آيٍة َأو نُنِسها نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها

ليس  ظاهراً له، وإنما يحصل هذا لمن كأنه بدا هللا أمر لم يكنواالنكشاف بعد الخفاء، يعني الظهور : ءابالبد
  .كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونله علم محيط بما 

التوراة حرمت في أنتم : فالمقصود أن اليهود أنكروا النسخ كما هو معروف، فهذه اآلية ترد عليهم، تقول
علَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم و{ :-عز وجل-كما قال اهللا ، عليكم أشياء وأشياء

إلى غير  ]سورة األنعام) ١٤٦([ }حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم
لم تكن محرمة قبل التوراة على بني إسرائيل، فهذا برهان  م أشياء عليهمذلك من اآليات التي تدل على تحري

 للبراءة األصلية بل كان ذلك مباحاً إباحةً شرعية،لم يكن ذلك رفعاً  وأن التوراة نسخت أشياء، والنسخعلى 

 }اِئيُل علَى نَفِْسِه ِمن قَبِل َأن تُنَزَل التَّوراةُكُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسر{ :قال تعالى

الفرق بين رفع البراءة عرفنا وقد ولو كان رفعاً للبراءة األصلية لم يكن نسخاً، ، ]سورة آل عمران) ٩٣([
  .األصلية وبين رفع اإلباحة الشرعية

"وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟؟ فسه الطعام حرم إسرائيل على نقالوا أخبرنا عن أربع خالل، أخبرنا أي 

ه من المالئكة؟ فأخذ في النوم؟ ومن وليوكيف يكون الذكر منه واألنثى؟ وأخبرنا كيف هذا النبي األمي 
 هل تعلمون أن إسرائيل ،أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى((: عليهم العهد ألن أخبرهم ليتابعنه، فقال

 شفاه اهللا من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب ذر هللا نذراً لئنمرض مرضاً شديداً وطال سقمه فن

: قال. اللهم نعم:  فقالوا))مان اإلبل، وأحب الشراب إليه ألبانها؟حإليه لُالطعام وكان أحب الطعام إليه، 

ن أون أنشدكم بالذي ال إله إال هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلم((: ، وقال))اللهم اشهد عليهم((
أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما عال كان له الولد والشبه بإذن اهللا، إن عال ماء ماء الرجل 

: قال، نعم:  قالوا))الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن اهللا، وإن عال ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن اهللا؟

  .")٥())اللهم اشهد عليهم((

أن ذلك مرتبط تمام االرتباط بهذا  ن وبي-بين الشبه وبين الذكورة واألنوثة-مرين هذا الحديث جمع بين األ
المعنى، وهذا ما ال يعرفه األطباء وال يقرونه وال يعترفون به ولم يصلوا إليه أصالً، ولو أن أصحاب 

ى تفسير معاني  األشياء التي ال يحتاجون فيها إلذههفي الكتاب والسنة جعلوا جهودهم منصبة على اإلعجاز 
ل الغالم، بناء على ون أنفع وأحسن، يعني مثل حديث بول الجارية وبا من غير علم لكالقرآن ومعاني السنة
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لو أجروا   خصائص بول الغالم تختلف عن خصائص بول الجارية، فينضح من هذا ويغسل من هذا،أن
  .ها األشياء لكان أنفعذلك هنا لو درسوا مثل كان أنفع بكثير، وك لتحليالت ودراسات وكذا

هو و، وهذا قول الفالسفة القدماء، المرأة ما لها ماء أصالً: اريين في هذا الجانب، يقولونناقشت بعض االستش
إن الخلق : إنما يقولونوما رأيت ألحد كالماً يخالف هذا، جمعون عليه، إذ نهم يظأ والذي عليه األطباء، اليوم

 كل ح وينتهيقتل  البويضة الذي  يحصل هو أن، وإنماأن لها ماءفرضنا إن و حتى  بماء المرأةله عالقةليس 
     قال النبي ؟أو تحتلم المرأة: -صلى اهللا عليه وسلم-ما قيل للنبي ل، ولذلك شيء، فهذا الحديث يرد عليهم

  .)٦())ولدها؟هها  يشبففيم((: -صلى اهللا عليه وسلم-

 هل تعلمون أن هذا النبي األمي تنام عيناه وال ينام ، موسىأنشدكم بالذي أنزل التوراة على((: وقال"
وأنت اآلن فحدثنا من وليك من المالئكة، فعندها :  قالوا))هم اشهدالل((:  قال،اللهم نعم:  قالوا))قبله؟

فعندها نفارقك، لو : قالوا ))إن وليي جبريل ولم يبعث اهللا نبياً قط إال هو وليه((: قال، نجامعك أو نفارقك
  .]سورة البقرة) ٩٧([اآلية  }..قُْل من كَان عدوا لِِّجبِريَل{ :ان وليك غيره لتابعناك، فعند ذلك قال اهللا تعالىك

م ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة،  أي حر]سورة آل عمران) ٩٣([ }ِمن قَبِل َأن تُنَزَل التَّوراةُ{ :وقوله
 حرم أحب األشياء إليه -عليه السالم-أن إسرائيل : إحداهما: تانم مناسبولهذا السياق بعدما تقد: قلت

  ."وتركها هللا

 وهناك استثناء ي إسرائيل شيء قبل نزول التوراةم على بن أنه لم يحريعن ي}ِمن قَبِل َأن تُنَزَل التَّوراةُ{ :قوله
 على نفسه، فتابعه بنوه من -يه وسلمصلى اهللا عل- ، وإنما ما حرم يعقوب-عز وجل-لم يكن بتحريم اهللا 

عز -بسبب بغيهم وظلمهم، كما قال اهللا  فيها أشياء مر عليهم، فنزلت التوراة وح-عز وجل-غير تحريم اهللا 
 م ثابت بالتوراة، فالتحري]سورة النساء) ١٦٠([ }م طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهمفَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِه{ :-وجل

نك إذا نظرت إلى قوله إ، حتى ل عليهم ويشق عليهميثقجة أن ذلك  إلى درحيث حرم عليهم أشياء كثيرة
 }وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأِو الْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم{: تعالى

يستقصي في هذه   تجد المشقة مفروضة عليهم بحيث إن الواحد منهم يحتاج إلى أن]سورة األنعام) ١٤٦([
  !!.؛ ألن هذا يحل وهذا ال يحلالذبائح

 حرم أحب األشياء إليه وتركها هللا، وكان هذا سائغاً في شريعتهم، فله -عليه السالم-ن إسرائيل أ: إحداهما"

  ."]سورة آل عمران) ٩٢([ }الُواْ الِْبر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما تُِحبونلَن تَنَ{ :مناسبة بعد قوله

 : فيه يقولهذا الوجه من الربطوي قبلها، الت بين هذه اآلية وبين -رحمه اهللا-هذا الكالم يربط فيه ابن كثير 

 ويعقوب ]سورة آل عمران) ٩٢([ }ما تُِحبونلَن تَنَالُواْ الِْبر حتَّى تُنِفقُواْ ِم{:  قال لهذه األمة-عز وجل- اهللا إن
  .اب إليه وهو لحوم اإلبل وألبانها نذر هللا أن يترك أحب الطعام والشر-صلى اهللا عليه وسلم-

ومعلوم أن الطعام ، عن أحب الطعام والشراب إليه تخلى -صلى اهللا عليه وسلم-لمقصود أن يعقوب فا
  .العرب الطعام والشراب والنكاح، وبعضهم يقول غير هذااألطيبان عند فوالشراب أحد األطيبين، 

                                                

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج  -ومسلم في كتاب الحيض ) ٦٠ص  / ١ج ) (١٣٠ (باب الحياء في العلم -البخاري في كتاب العلم  أخرجه - 6
 ).٢٥١ص  / ١ج ) (٣١٣ (نهاالمني م
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 وليس ما يطلق عليه اليوم عند المقصود به الحليبفي القرآن والسنة ولغة العرب ف إذا أطلق لبنالو
  .]سورة النحل) ٦٦([ }لَّبنًا خَاِلصا{ :قال تعالىالمعاصرين، 

وآتَى الْماَل { :بد ويشتهيه، كما قال تعالىعيحبه الهو اإلنفاق في طاعة اهللا مما وفهذا هو المشروع عندنا، "
  .]سورة اإلنسان) ٨([ اآلية }ويطِْعمون الطَّعام علَى حبِه{ : وقال تعالى]سورة البقرة) ١٧٧([ }علَى حبِه

زيف ما لما تقدم السياق في الرد على النصارى، واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبيين : المناسبة الثانية
ه، وكيف خلقه اهللا بقدرته ومشيئته،  وأم-عليه السالم-ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى 

 -قبحهم اهللا- شرع في الرد على اليهود -تبارك وتعالى-  إلى عبادة ربه يدعوه إلى بني إسرائيلوبعثَ

  ..".لى قد نص في كتابهم التوراةتعاوبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن اهللا 

  : بين اآليتينوجه االرتباطخالصة 

سورة آل ) ٩٣([ }كُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه{ :قولهوجه االرتباط بين 

 إما أن ]سورة آل عمران) ٩٢([ }ِبر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما تُِحبونلَن تَنَالُواْ الْ{ : في اآلية التي قبلهاقوله مع ]عمران
أن اإلنسان لن يبلغ العمل الطيب الصالح والدرجات العالية ودخول الجنة إال -وتعالى تبارك-لما قرر : يقال

 أحب  من تركه-صلى اهللا عليه وسلم-وهو ما حصل من يعقوب بإنفاق ما يحب، ذكر لهم مثاالً على ذلك 
ا أصابه عرق النساالطعام والشراب إليه على سبيل النذر لم.  

ع ر شَ، في األمور التي سبقت لما رد على النصارى-عز وجل-ن اهللا إ: -وهو الوجه الثاني–وإما أن يقال 
شرع وإلى آخره، ...  أن المسيح هو ابن اهللادعاواهمورد على النصارى في كذبهم فهو في الرد على اليهود، 

يستنبطه المفسر أو يذكره المفسر بناء على هي وجه فهي محتملة، الرد على اليهود، وهذه المناسبات ي ف
قطع بشيء من ذلك، اجتهاده، ولذلك تجد أهل العلم يختلفون فيها، هذا يذكر مناسبة وهذا يذكر مناسبة، وال ي

وأحياناً يصعب باط ظاهر فال بأس، وجد ارتبمعنى أنه ي ، كانت ظاهرةعلى أن المناسبات إنوسبق الكالم 
 هذه القضايا يجتهد فيها فهذه االحتماالت هي بسبب أنيلتفت إليه، هذا ال  ف،هذا، فيكون ذلك على سبيل التكلف

ما يذكرونه في  المفسر فيلوح له وجه من االرتباط فيذكره، ويلوح آلخر وجه فيذكره، ولذلك تجد أن
ف تكلُّوهذا من القول على اهللا بال علم :  العلم من أنكر هذا بالكلية وقالمن أهل والمناسبات يتفاوت ويختلف،

  .االعتدال في األمور هو المطلوبلذلك فإن في التفسير، 

 لما خرج من السفينة أباح اهللا له جميع -عليه السالم-قد نص في كتابهم التوراة أن نوحاً فإن اهللا تعالى "
مان اإلبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، ححرم إسرائيل على نفسه لُثم بعد هذا دواب األرض يأكل منها، 
  .، وأشياء أخر زيادة على ذلكوجاءت التوراة بتحريم ذلك

م ذلك بعد ذلك، وكان التسري على روقد حبناته من بنيه  قد أذن آلدم في تزويج -عز وجل-وكان اهللا 
 في هاجر لما تسرى بها على سارة،وقد فعله إبراهيم  -عليه السالم-الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم 

وقد حعليه السالم-كان الجمع بين األختين سائغاً وقد فعله يعقوب وكذلك وراة عليهم، مثل هذا في التم ر- 

جمع بين األختين، ثم حوهذا هو ،هموهذا كله منصوص عليه في التوراة عند ،م عليهم ذلك في التوراةر 
 في إحالله بعض ما حرم في التوراة، فما -عليه السالم- فكذلك فليكن ما شرعه اهللا للمسيح النسخ بعينه،
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 من الدين القويم -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا به محمداً بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث  ،بالهم لم يتبعوه
كُلُّ الطَّعاِم { :قال تعالىلهذا و فما بالهم ال يؤمنون، -عليه السالم-، وملة أبيه إبراهيم والصراط المستقيم

   ."]سورة آل عمران) ٩٣([ }كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه ِمن قَبِل َأن تُنَزَل التَّوراةُ

حام :  حين قال القيمأشار إليه ابنالذي  هو -رحمه اهللا- ذكره ابن كثير الذي هذا المعنى  أنالحظ اآلني
اإلسالم   من شيخقد استفاد و-رحمهما اهللا– ابن القيمعاصر ممن ابن كثير  وحوله المفسرون ولم يصلوا إليه،

شيخ يتعلق ببعض أصول التفسير هي من كالم  ذكر أشياء مما مقدمة ولذلك فإنه في ال-رحمه اهللا-ابن تيمية 
كثيراً في هذا وفي غيره، أما ابن  شيخ اإلسالم شك أنه استفاد منوإن لم يذكره ولم يصرح به، فهو الاإلسالم 

  .له معاصر لكنه  أم ال إن كان قد استفاد منهفال أعرفالقيم 

َل كُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه ِمن قَبِل َأن تُنَز{ :ولهذا قال تعالى"
 لهم جميع األطعمة قبل نزول التوراة إال ما حرمه إسرائيل، ثم  كان حال:أي ]سورة آل عمران) ٩٣([ }التَّوراةُ

  .، فإنها ناطقة بما قلناه]سورة آل عمران) ٩٣([ }قُْل فَْأتُواْ ِبالتَّوراِة فَاتْلُوها ِإن كُنتُم صاِدِقين{ :قال تعالى

 فمن كذب على : أي]سورة آل عمران) ٩٤([ }ى اللِّه الْكَِذب ِمن بعِد ذَِلك فَُأولَِئك هم الظَّاِلمونفَمِن افْتَرى علَ{
 وأنه لم يبعث نبياً يدعو إلى اهللا بالبراهين والحجج م السبت والتمسك بالتوراة دائماًوادعى أنه شرع لهاهللا 

  .]سورة آل عمران) ٩٤([ }فَُأولَِئك هم الظَّاِلمون{ ناهوظهور ما ذكربعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ 

 وفيما شرعه ، قل يا محمد صدق اهللا فيما أخبر به: أي]سورة آل عمران) ٩٥([ }قُْل صدقَ اللّه{ :ثم قال تعالى
  .في القرآن

}شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرواْ ِملَّةَ ِإباتبعوا ملة إبراهيم التي : أي]سورة آل عمران) ٩٥([ }فَاتَِّبع 
 وهي ،فإنه الحق الذي الشك فيه وال مرية -صلى اهللا عليه وسلم-شرعها اهللا في القرآن على لسان محمد 

قُْل ِإنَِّني هداِني ربي ِإلَى { : كما قال تعالى منها وال أبين وال أوضح وال أتمالطريقة التي لم يأت نبي بأكمل
ثُم { : وقال تعالى]سورة األنعام) ١٦١([ }راٍط مستَِقيٍم ِدينًا ِقيما ملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكينِص

شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب َأِن اتَِّبع كنَا ِإلَييحسورة النحل) ١٢٣([ }َأو[".   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرباالمص

  )١٥(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد 

في تفسير قوله  - جميعاً تعالىرحمهما اهللا-المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير كتاب صاحب قال 
ِفيِه آياتٌ بينَاتٌ مقَام ِإبراِهيم ومن * ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَِمين{ :تعالى

 }اع ِإلَيِه سِبيالً ومن كَفَر فَِإن اهللا غَِني عِن الْعالَِميندخَلَه كَان آِمنًا وِللِّه علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استَطَ

  .]سورة آل عمران) ٩٧-٩٦([

لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه  أي لعموم الناس }ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس{ :يخبر تعالى"
  .ويعتكفون عنده

الذي يزعم كل من طائفتي النصارى  -عليه السالم-التي بناها إبراهيم الخليل يعني الكعبة  }لَلَِّذي ِببكَّةَ{
إلى البيت الذي بناه عن أمر اهللا له في ذلك، ونادى الناس أنهم على دينه ومنهجه، وال يحجون واليهود 
  . للعالمين وضع مباركاً وهدى: أي}مباركًا{: ه، ولهذا قال تعالىإلى حج

 يا رسول اهللا أي مسجد وضع في :قلت:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي ذر وقد روى اإلمام أحمد
:  قال؟ كم بينهما: قلت))المسجد األقصى((:  قال؟ثم أي: قلت ))المسجد الحرام((:  قال؟األرض أوالً

  .)١(]وأخرجه البخاري ومسلم[ )) فكلها مسجدثم حيث أدركت الصالة فصلِّ((:  قال؟ثم أي:  قلت))أربعون سنة((

 سميت بذلك ألنها تبك أعناق الظلمة : بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل}لَلَِّذي ِببكَّةَ{: وقوله تعالى 

 يزدحمون، وقد : أيألن الناس يتباكون فيها: ا، وقيلون بها ويخضعون عندهوالجبابرة، بمعنى أنهم يذلِّ
  ."ذكروا لمكة أسماء كثيرة

  .. أما بعد،مد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللالح، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ،أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم :قال }ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببكَّةَ{: -تبارك وتعالى-قوله في ف
وإال فإن للعبادة،  إنما وضع  ألن المقصود بالبيت الذي وضع للناس؛هذا أمر معروف ال يحتاج إلى تدليل

، فالناس كما هو معلوم بحاجة إلى -عليه الصالة والسالم- آدم -عز وجل-البيوت موجودة منذ أن أنزل اهللا 
  .مساكن، وهذه قضية ال يكاد يختلف فيها المفسرون

 عنيي ،" يزدحمون:ألن الناس يتباكون فيها أي": -رحمه اهللا- يقول الحافظ ابن كثير }لَلَِّذي ِببكَّةَ{: قولهفي و

 هو الذي اختاره كبير  بكةلتسميةوهذا التعليل  القوم بعضهم بعضاً، أي تزاحموا، بك: في الطواف مثالً، يقال
 ألنها تبك: -كما ذكر الحافظ ابن كثير قبله-، وبعضهم يقول -رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير الطبري 

                                                

 ]سورة ص ) ٣٠([ }ووهبنَا ِلداوود سلَيمان ِنعم الْعبد ِإنَّه َأواب      { :تعالىباب قول اله     -أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 1

 ).٣٧٠ص  / ١ج ) (٥٢٠ (المساجد ومواضع الصالةومسلم في كتاب ) ١٢٦٠ص  / ٣ج ) (٣٢٤٣(
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ة  بكَّإن: ة بمعنى مكة، وبعضهم يقول واحد، فبكَّة لغتان لشيءكَّبإن مكة و: الجبابرة، وبعض أهل العلم يقول
ن بكة اسم للمسجد، ومكة إ: ال يختص ذلك بالبيت، وبعضهم يقول موضع البيت، ومكة للحرم بأجمعه هي

  .-عز وجل- والعلم عند اهللا ،هكملأللحرم ب

 والمأمون، وأم رحم، ينم مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد األ:وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة"
ة وأم القرى، وصالح، والعرش على وزن بدر، والقادس ألنها تطهر من الذنوب، والمقدسة، والناس      

  ."ة والكعبة والحاطمة والنساسة، والرأس وكوثا، والبلدة، والبني-يضاًبالنون وبالباء أ-

نيأقسم  : مثالًولف فيقل نجد من يحفي كثير من األخبارة اسم للكعبة، والبنيةبرب الب.  

 جيء بالخشابينو أبو جعفر المنصور ما توعده، وذلك لة إذا دخلها هو كافر بهذه البني: وقال سفيان الثوري

 بدعال يشمت بنا أهل ال: فلما قالوا له، الفضيل بن عياض  في حجرياً مستلق سفيانكان ومن أجل أن يصلب

ة إن دخلها أبو جعفر المنصور، فمات قبل أن  هو كافر برب هذه البني:قم، يعني توارى عن الناس، فقال
  .يدخلها

ه، كما هو الحال في أسماء السيف وفي أسماء ؤ الشيء إذا كان شريفاً كثرت أسما إن:على كل حال يقولونو
 يمكن أن ، لكنة أسماء كثير ومع هذا لهاال شرف لهاأشياء هناك راد، فطِّااألسد، ونحو ذلك، وهذا ليس ب

  . أسماءهتن الشيء إذا كان شريفاً كثرإالغالب في : يقال

  ." دالالت ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن اهللا عظمه وشرفه: أي}ِفيِه آياتٌ بينَاتٌ{: وقوله تعالى"

ام مق منها هنا -عز وجل-تزيد على أربعين، وذكر اهللا هذه اآليات   أن-رحمه اهللا– ذكر الحافظ ابن القيم
على حاله إلى  الذي هو  هو موضع القدمين-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم، سواء كان المراد بمقام إبراهيم 

ما موضع القدم ، أالناس له حينما كان ذلك متاحاً لهم من كثرة مس  قد ذهبتإال أن موضع األصابعاليوم، 
هو موضع القدم،  ليسأن ذلك سب، وفهو هو، ال كما ظن بعض أهل العلم من أن ذلك إنما وضع كالرمز فح

  . لكن هذا فيه نظر، واهللا تعالى أعلم-رضي اهللا تعالى عنه-هكذا فهم بعضهم من األثر الوارد عن أنس ف

 موضع القدمين المعروف أو كان المراد به -صلى اهللا عليه وسلم-ن مقام إبراهيم إ: فعلى كل حال سواء قيل
أضيف إلى معرفة، ومعلوم  مفرد  ألن مقام إبراهيم؛ في الحج عموماً-مصلى اهللا عليه وسل-مقامات إبراهيم 

َأو { : كقولهذلك من قبيل اإلضافة إلى الضمير، سواء كان  يفيد العمومإذا أضيف إلى معرفة فإنهأن المفرد 
ِديِقكُمِر{ : كقوله تعالىظاهر يعني أو أصدقائكم، أو أضيف إلى اسم ]سورة النــور) ٦١([ }صعتَ يمِنع فُون

 أن المراد بمقام  وهو يعرفون نعم اهللا، فهذا قول مشهور ومعروف ألهل العلم:، أي]سورة النحل) ٨٣([ }اللِّه
 رمي الجمار والسعي والطواف وما أشبه ذلك مما : في الحج، مثل-صلى اهللا عليه وسلم-ه إبراهيم أي مقامات

ك أظهر عند اإلطالق في موضع القدمين، ومثل هذا يقال هو معلوم، فاآلية تحتمل هذا وهذا، وإن كان ذل
 وعلى القراءة ]سورة البقرة) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{ :-تبارك وتعالى-أيضاً في قوله 

  ).واتخذوا: ( بفتح التاء المشددة وفتح الخاء من قوله)واتَّخَذُوا من مقام إبراهيم مصلى: (األخرى
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  قال حيث، معروفة في هذا-رضي اهللا عنه-وموافقة عمر فاألظهر في اآلية أن المراد به موضع القدمين، 

رضي اهللا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت اآلية موافقة لقول عمر  لو اتخذت: -صلى اهللا عليه وسلم–للنبي 
  .تعالى عنه

 متعبداً في السعي بين : أي]سورة البقرة) ١٢٥([ }براِهيم مصلىواتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإ{:  والقول اآلخر في اآلية
 وليس المقصود به الصالة ذات الركوع ،الصفا والمروة والطواف في البيت ورمي الجمار وما أشبه ذلك

  .والسجود، واهللا أعلم

الجدران، ولى رفع القواعد منه ، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به ع} ِإبراِهيممقَام{: ثم قال تعالى"
  ." ولده إسماعيلحيث كان يقف عليه ويناوله

ما يتبادر عند  القاعدة أن، و ألنه هو المتبادر عند اإلطالق؛ اختار هذا القول-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
 قول اآلخرإال أن صاحب الاإلطالق مما هو ظاهر القرآن ال يصح العدول عنه إال بدليل يجب الرجوع إليه، 

 فيكون أشمل، ويؤيد هذا أن القرآن يعبر به موضع القدمينيدخل فيه  بحيث حمل ذلك على أعم معانيه
 هذه  من حملها على مانعوإذا احتملت اآلية معنيين فأكثر ولم يوجدباأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، 

  .المعاني فإنها تحمل عليها، واهللا أعلم

 في إمارته إلى ناحية -رضي اهللا تعالى عنه-تصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب وقد كان مل"
اف منه وال يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، ألن اهللا تعالى قد أمرنا ولطُّالشرق بحيث يتمكن ا

وقد قدمنا األحاديث في ، ]سورة البقرة) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{: بالصالة عنده حيث قال
  ."ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا وهللا الحمد والمنة

بعد من  بحيث إذا ُأأو المقصود ذات المقام البقعة التي هو فيها،  الصالة فيالصالة خلف المقامهل المقصود ب
   تصلى فيه؟ووضع في جهة أخرىمكانه 

 -رضي اهللا تعالى عنه-ر في عهد عمر دم أو أخذلك لما قُلس األول، واألقرب واهللا تعالى أعلم هو الثاني ولي

ما كان الناس يصلون قبالة الموضع الذي نقل منه، وإنما صاروا يصلون خلفه، وهكذا، فالمقصود هو نفس 
  .هذا الحجر الذي فيه هذا األثر

) ٩٧([ } بينَاتٌ مقَام ِإبراِهيمِفيِه آياتٌ{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس "

  ." فمنهن مقام إبراهيم والمشعر: أي]سورة آل عمران

  . في الحج-صلى اهللا عليه وسلم- مقامات إبراهيم المقصود  وهو أنهذا باعتبار المعنى الثاني الذي هو أعم

والسدي والحسن وقتادة لعزيز نة، وكذا روي عن عمر بن عبد اأثر قدميه في المقام آية بي: وقال مجاهد"
  :الب في قصيدته الالمية المشهورةومقاتل بن حيان وغيرهم، وقال أبو ط

   إبراهيم في الصخر رطبـة     ئوموط
  

  على قدميـه حافيـاً غيـر ناعـلِ          
  

 ، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ :وقوله تعالى

كان الرجل يقتل، فيضع في : وكذلك كان األمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره، سوء
  ."ويدخل الحرم، فيلقاه ابن المقتول، فال يهيجه حتى يخرجعنقه صوفة 
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فة إلى  إضا]سورة آل عمران) ٩٧([ }ِفيِه آياتٌ بينَاتٌ{ :ها بعض أهل العلم عند قوله تعالىمن اآليات التي ذكر
في حية الركن اليماني، كانت الخصوبة الغيث بناإذا كان : قالواأنهم  -صلى اهللا عليه وسلم-مقام إبراهيم 

، الخصوبة في الجميعف البيت وإذا عمناحية الركن الشامي كانت الخصوبة في الشام،  في  كانناليمن، وإ
  .صحيح غير وهذا فوق البيت،  ال تمرن الطيورإ: ت كقولهم أشياء أخرى بعضها ال يثب أيضاًوذكروا

 يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ : تعالىقولهو
  .سوء، وكذلك كان األمر في حال الجاهلية

 سبيل الخبر، بمعنى أن ذلك تحتمل أن تكون على ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ :وهذه اآلية

ويحتمل أن ،  ألن الواقع يخالفه؛ل األمر الكوني القدري، وهذا فيه بعد، بل هو بعيد غاية البعدييكون من قب
 متضمن لإلنشاء، يعني متضمن لكنه يكون ذلك من قبيل الخبر من ناحية الصياغة، يعني الصيغة صيغة خبر

والْواِلداتُ يرِضعن { : قوله تعالىمثلوهذا نوه،  من دخله فأم:نىأي هو أمر في صيغة الخبر، والمعلألمر، 
نهالَدآِمنًا{ : أي على الوالدات أن يرضعن أوالدهن، وقوله]سورة البقرة) ٢٣٣([ }َأو كَان خَلَهن دم٩٧([ }و (

  .ية أنها بمعنى اإلنشاءواألقرب في معنى اآلن، مؤيجب أن ي من دخل البيت الحرام ، أي]سورة آل عمران

 جناية خارج الحرم ثم ىجنمن كذلك في ال؟ و هل يؤخذ أم الحرمفيجناية جنى والعلماء تكلموا كثيراً فيمن 

 تُقاتل أم ال تقاتل؟هل  بغي في الحرم  من الناس من طائفةأيضاً عما إذا حصلدخل إلى الحرم، وتكلموا 

 ولعل إنه يؤخذ،: يضيق عليه حتى يخرج، ومنهم من يقول: نيفةح، يقول أبو ذاكالم أهل العلم معروف في هف
 أميراً على المدينة، وكان يجيش الجيوش إلى  لما كاناألشدق لىند الكالم ععهذا يأتي إن شاء اهللا تعالى 

  .مكة

أن هذه لما كان من عادتها  )٢())خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم((: حديثقد أخذ بعض أهل العلم من و
ل هذه طبيعتها وليس لها عق بمعنى أن عدي فإنها تقتل ولو كان ذلك في الحرم مع أنها مجبولة على ذلك،الت

مؤاخذ، وعلى كل حال ليس هذا موضع الكالم على مثل ووليس عليها تكليف، فكيف باإلنسان الذي هو مكلف 
سورة آل ) ٩٧([ }خَلَه كَان آِمنًاومن د{ :المراد بقوله قصدنا اإلشارة إلى أن هذه القضايا بالتفصيل، لكن

األقرب واهللا ، بل  جناية ال يؤخذى يعني أن من جن الهذاهكذا ينبغي أن تكون الحال، ولكن  أي، ]عمران
  .تعالى أعلم أنه يؤخذ وال يترك

، ]سورة العنكبوت) ٦٧([  اآلية} حوِلِهمَأولَم يروا َأنَّا جعلْنَا حرما آِمنًا ويتَخَطَّفُ النَّاس ِمن{ :وقال اهللا تعالى"
، ]سورة قريش) ٤-٣([ }الَِّذي َأطْعمهم من جوٍع وآمنَهم من خَوٍف* فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيِت{ :وقال تعالى

وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع  تحريمها حرمة اصطياد صيدها، إنه من جملةوحتى 
كما ثبتت األحاديث واآلثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، ففي الصحيحين ا، حشيشه

                                                

باب  -ومسلم في كتاب الحج ) ١٢٠٤ص  / ٣ج ) (٣١٣٦ (باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق        - 2
 .لمسلم)) في الحل والحرم((: ولفظ) ٨٥٦ص  / ٢ج ) (١١٩٨ (ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
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 يوم -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-واللفظ لمسلم عن ابن عباس 
  .)٣())د ونية، وإذا استنفرتم فانفرواال هجرة ولكن جها((: -فتح مكة- الفتح

إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض، فهو حرام بحرمة اهللا ((: -فتح مكة- يوم الفتحوقال 
إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه ألحد قبلي، ولم يحل لي إال في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة 

 فقال )) خالهاى من عرفها، وال يختلاهللا إلى يوم القيامة، ال يعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال
  .")٤())إال اإلذخر((:  لقينهم ولبيوتهم، فقال إال اإلذخر فإنه،يا رسول اهللا: العباس

 من أجل أن يقوم  مثالً يحتاج أن يوقد بهالحدادفليتخذ ذلك في الصناعة ، والمعنى  يعني الصناع:القين
  .بالحدادة وصناعة المعادن

وهذا فـي   - البيوت في بناء    يوضع فوق الخشب  فيستخدم في بناء البيوت وكذلك القبور،        أي   ،"ولبيوتهم: "قال
 ثم يوضع فوقه الطين وذلك ألجل سد الفراغات، كما يوضـع أيـضاً فـي                - كما هو معروف   البيوت القديمة 
ـ    القبور؛ ألن    ، نِبرائحته طيبة، ومن أجل سد الفراغات في القبر حيث يوضع اإلنسان في اللحد ثم يوضـع اللَّ

يستخدم في الصناعة إذا يبس، ولذلك أخذ بعض أهل العلـم           كما أنه   ن يستعملون هذا،    ِبفمن أجل رص هذا اللَّ    
ـ (( : -صلى اهللا عليه وسـلم - النبي فقولمن هذا الحديث أن ذلك في الرطب واليابس،         )) خالهـا ىوال يختل

ال يعـضد  ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ال النبي  قفقد  ليابس  أما ا  و ،بعضهم قيده بالرطب  و،   مطلقاً  الحشيش يعني
صـلى  - مثل ما أباح النبي       أي ال بأس بقطعه ألنه يؤذي،    :  يقول -رحمه اهللا - مع أن اإلمام الشافعي      ))شوكه

  .الحديث ظاهر في أنه ال يقطع شوكه قتل الفواسق ألذيتها، فهذا كذلك، و-اهللا عليه وسلم

أخذ منه بعض أهل العلم من جهة مفهوم         - الحشيش الرطب  قول بأنه على ال - )) خالها ىوال يختل ((: لكن قوله 
 لقينهم، والذي يوقـدون عليـه        وهو أنه  ،المخالفة أن اليابس ال بأس به، ومن منع من هذا استدل بهذا الحديث            

  . ما لو وجد الصيد ميتاًهذا أصالً ميت مثل: بأنه ال بأس باليابس، قالمن قال و  بدون شك،اليابسإنما هو 

 أنه قال لعمرو بن سـعيد وهـو   - عنهرضي اهللا تعالى - أيضاً عن أبي شريح العدوي    ولهما واللفظ لمسلم    "
  "..يبعث البعوث إلى مكة

كان أميراً على المدينة ويبعث البعوث لقتال عبد اهللا بن ته آنفاً، رالذي ذك هو األشدق هذا عمرو بن سعيد
  .الزبير

ن لي أيها األمير أن أحدثك قوالً قام به رسول اهللا ائذ: عوث إلى مكةأنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث الب"
 إنه : ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم بهد من يوم الفتح، سمعته أذناي،غ ال-صلى اهللا عليه وسلم-

 يؤمن باهللا واليوم  المرئإن مكة حرمها اهللا ولم يحرمها الناس، فال يحلُّ((: حمد اهللا وأثنى عليه ثم قال
 -صلى اهللا عليه وسلم-ص بقتال رسول اهللا اآلخر أن يسفك بها دماً، وال يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخَّ

                                                

باب تحريم   -ومسلم في كتاب الحج     ) ٦٥١ص   / ٢ج  ) (١٧٣٧(باب ال يحل القتال بمكة       -  أبواب اإلحصار وجزاء الصيد    أخرجه البخاري في     - 3
 ).٩٨٦ص  / ٢ج ) (١٣٥٣(مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد على الدوام 

باب تحريم  - ومسلم في كتاب الحج      )٦٥١ص   / ٢ج  ) (١٧٣٧(  باب ال يحل القتال بمكة        -أبواب اإلحصار وجزاء الصيد      أخرجه البخاري في     - 4
  ).٩٨٦ص  / ٢ج ) (١٣٥٣(على الدوام مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد 
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وقد عادت حرمتها إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، :  فقولوا لهافيه
 ما قال لك عمرو؟ -رضي اهللا تعالى عنه-قيل ألبي شريح  ف))اليوم كحرمتها باألمس فليبلغ الشاهد الغائب

   .")٥( بخربةاً بدم وال فاراًصياً وال فارن الحرم ال يعيذ عاإأنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، : قال

رضي - يقصد أن ابن الزبير وهنا والمراد بها الجناية،ها، وبعضهم يضبطها بفتح بكسر الراء ،"بخربة": قوله
  .وز قتاله لهذا المعنىهو رأى أنه يج ألحد في الحرم، أو الذ بجناية بالحرم واستعصم بالبيت، ف-اهللا عنه

ال يحل ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وعن جابر "
  .]رواه مسلم[ )٦())ألحدكم أن يحمل بمكة السالح

صلى اهللا عليه -سمع رسول اهللا   أنه-رضي اهللا تعالى عنه- ىهربن الحمراء الزوعن عبد اهللا بن عدي 
  "..ورة في سوق مكةر يقول وهو واقف بالح-وسلم

  .هذا سوق مكة قديماً ودخل في الحرم منذ زمن طويل

رواه اإلمام أحمد [ )٧()) لخير أرض اهللا وأحب أرض اهللا إلى اهللا، ولوال أني أخرجت منك ما خرجتنِكإواهللا (("
  .]حسن صحيح: ، وقال الترمذيهلفظه والترمذي والنسائي وابن ماجوهذا 

 هذه آية وجوب الحج، ]سورة آل عمران) ٩٧([ }وِللِّه علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً{ :وقوله
  ."وقد وردت األحاديث المتعددة بأنه أحد أركان اإلسالم ودعائمه وقواعده

عشرة نحو  أخذ من هذه اآلية الداللة على وجوب الحج من -رحمه اهللا-شك فيه، والحافظ ابن القيم هذا ال
  . كثيرة-رحمه اهللا-، واألدلة كما ذكر الحافظ ابن كثير أوجه

ضهم أن  بعاربما فهم منه ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{ :وقوله تبارك في اآلية األخرى
 ال في نفس اآلية وال بالنظر إلى اآليات البتداء، وهذا غير صحيح أصالًالمأمور به اإلتمام وليس ا

  .والنصوص واألحاديث األخرى

ن األصل لما كان ثابتاً معلوماً عندهم، إ:  يمكن أن يقال]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{فاآلية 
 يقفون في طرف - وهم قريش ومن ولدت- كان الحمسحيث وقع اإلخالل من جهة النقص والتبديل، وإنما 

وَأِتمواْ الْحج {: -عز وجل-كان ذلك من قبيل النقص في حجهم، قال اهللا   يخرجون إلى عرفةوالالحرم 
كانوا على بقية  الحج وفي وجوبه؛ إذ دلون في مشروعيةيجافهم لم يكونوا  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }والْعمرةَ ِللِّه

 ه، ولهذا فإنه لما كان األصل مقرراً عندهم جاء األمر بما وقع في-صلى اهللا عليه وسلم-من دين إبراهيم 
إنما  البياننأ حتاج إليه، يعنياللبس والنقص، وهذه طريقة معروفة يتكلم بها العرب ويعبرون بمثل هذا فيما ي 

                                                

باب تحـريم مكـة وصـيدها     -ومسلم في كتاب الحج ) ٥١ص  / ١ج ) (١٠٤ ( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب- أخرجه البخاري في كتاب العلم  - 5
 ).٩٨٧ص  / ٢ج ) (١٣٥٤(وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد على الدوام 

 ).٩٨٩ص  / ٢ج ) (١٣٥٦ (حاجة بال بمكة السالح حمل عن النهي باب -أخرجه مسلم في كتاب الحج  - 6

) ٣١٠٨ (باب فضل مكـة  -وابن ماجه في كتاب المناسك ) ٧٢٢ص  / ٥ج ) (٣٩٢٥ (في فضل مكة    باب  -أخرجه الترمذي في كتاب المناقب       - 7

) ٣٠٥ص  / ٤ج ) (١٨٧٣٧(وأحمـد  ) ٤٧٩ص /  ٢ج ) (٤٢٥٢ (فضل مكة باب –والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج     ) ١٠٣٧ص   / ٢ج  (

 ).٧٠٨٩(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 
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 فيها، فهذا تطويل ونفحسب، أما أن يتكلم على األشياء المقررة الواضحة التي ال يجادل فيما يحتاج إليه يكون
  .للكالم من غير حاجة

وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص "
  .واإلجماع

      اهللا خطبنا رسول:  قال-الى عنهرضي اهللا تع-عن أبي هريرة  - تعالىرحمه اهللا-روى اإلمام أحمد 

 عام يا رسول أكلَّ: ، فقال رجل))كم الحج فحجوايرض علأيها الناس قد فُ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-

لو قلت نعم لوجبت ولما ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فسكت حتى قالها ثالثاً، فقال رسول اهللا ؟اهللا
 من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم، ك، فإنما هلمكذروني ما تركت(( :ثم قال ))استطعتم

]ورواه مسلم نحوه[ ))وإذا نهيتكم عن شيء فدعوهوإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، 
)٨(".  

سؤال لزمتم به؛ ويدل على ذلك  وُأ عليكمكتب أي ))قد فرض عليكم الحج((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 
وهو أن ، وأذكر هذا المعنى ألمر ))لو قلت نعم لوجبت((: -صلى اهللا عليه وسلم- قول النبي الرجل، وكذلك

ني ما ثبت لفظة الفرض شاع في اصطالح المتأخرين أنها بمعنى اإليجاب، وعند الحنفية آكد من الواجب، يع
رآن، فإن لفظة الفرض عند المخاطبين بالقاالصطالح المتعارف بدليل قطعي، مع أن هذا ليس هو المتبادر أو 

فهنا  ]سورة التحريم) ٢([ }قَد فَرض اللَّه لَكُم تَِحلَّةَ َأيماِنكُم{ :يقول اهللا تعالى: ، فمثالً أخرىتدل على معاٍنقد 
 قَد عِلمنَا ما فَرضنَا علَيِهم ِفي{ :إنما معناها اإلباحة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىمعناها اإليجاب وليس 

مانُهملَكَتْ َأيا ممو اِجِهموواإليجابتأتي بمعنى التشريع واإلباحة" فرض"لفظة  ف]سورة األحزاب) ٥٠([ }َأز  ،
اإليجاب، ولذلك ال  خوطبوا بالقرآن الذين المتقدمين  العرفي عندصطالحاالفليس المعنى المتبادر لها في 

وال يجوز فهذا اصطالح متأخر هو بمعنى الوجوب، :  فنقول في القرآن"فرض "فضةلنستعجل كلما رأينا 
على لى السياق والقرائن، فيحمل في كل موضع إل ألفاظ القرآن ومعانيه على اصطالح حادث، لكن ينظر مح

  .ما يناسبه ويليق به

  ."يره كما هو مقرر في كتب األحكام بنفسه، وتارة بغاً تارة يكون الشخص مستطيع:أقسامفوأما االستطاعة "

بنفسه فإنه ينيب إذا كان اإلنسان غنياً لكن ال يستطيع أن يصل إلى البيت  يعني ،"هتارة يكون بغيرو": قوله
  .أحداً آخر ليحج عنه

صلى اهللا -قام رجل إلى رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى أبو عيسى الترمذي عن ابن عمر "
أي الحج أفضل يا رسول :  فقام آخر فقال))الشعث التفل(( : قال؟من الحاج يا رسول اهللا:  فقال-عليه وسلم

 وهكذا رواه ابن ))الزاد والراحلة((:  قال؟ما السبيل يا رسول اهللا:  فقام آخر فقال)) والثجالعج((:  قال؟اهللا
  .")٩(هماج

                                                
 ).٩٧٥ص  / ٢ج ) (١٣٣٧ ( باب فرض الحج مرة في العمر–أخرجه مسلم في كتاب الحج  - 8

وابن ماجه ) ٢٢٥ص  / ٥ج ) (٢٩٩٨( باب تفسير سورة آل عمران – سلمآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وكتاب تفسير القرأخرجه الترمذي في  - 9
 ).٢٥٢٧(وحسنه األلباني في المشكاة برقم ) ٩٦٧ص  / ٢ج ) (٢٨٩٦( باب ما يوجب الحج  -في كتاب المناسك 



 ٨

  فيه ضعف، أو الحديث وهو أنمعروف،الكالم فيه الزاد والراحلة هي االستطاعة،  الذي يبين أن هذا الحديث

سورة ) ٩٧([ }مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً{ : فإن االستطاعة في قوله تعالىوعلى كل حال الرواية فيها ضعف، هذه

 أنها تحمل على أعم المعاني، وال يختص ذلك بالمال أو بالراحلة، وهذا الذي -واهللا أعلم-األقرب  ]آل عمران
ال  ف جاورهاهل مكة أو ممن فقد يكون اإلنسان من أ-رحمه اهللا-بري اختاره كبير المفسرين ابن جرير الط

يستطيع المشي في المشاعر، فمثل هذا يجب عليه الحج،  ذو قوة ونشاط وقدرة ؛ ألنهيحتاج إلى راحلة
 عند اإلنسان  أيضاًقد يكون؛ ألنه  فتحمل على أعم المعاني،بحد معينأن االستطاعة هنا لم تحد فالمقصود 

،  إلى الحجالوصول معها ال يستطيع  وتوجد مخاوف والزاد وعنده المال ولكن الطريق غير مأمونالراحلة
، فمثل هذا اً أو مريضاً هرم كأن يكونفهذا غير مستطيع، وقد يكون عنده الزاد والراحلة ولكنه ضعيف البدن

 على ا فإنهرأة ليس لها محرمذا المكلف امه لكن غير مستطيع، وقد يكون صحيحاً قوياً وعنده الزاد والراحلة

  من يحج عنها، تنيبا أنفإنه يجب عليهكانت قادرة بمالها ذا إبالتالي األرجح يسقط عنها الحج بالنفس، و

  .كل هذه األمور مسألة االستطاعة يدخل فيها وهكذا

 اهللا  سئل عن قول-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وروى الحاكم عن أنس "
 ثم ))الزاد والراحلة(( :ما السبيل؟ قال:  فقيل]سورة آل عمران) ٩٧([ }مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً{ :-عز وجل-

  .)١٠( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:قال

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى أحمد أيضاً عن ابن عباس 

]وداورواه أبو د[ )) الحج فليتعجلمن أراد((
)١١(.  

رضي اهللا -قال ابن عباس  ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن كَفَر فَِإن اهللا غَِني عِن الْعالَِمين{ :تعالى وقوله
  ." ومن جحد فريضة الحج فقد كفر واهللا غني عنه:أي:  ومجاهد وغير واحد-ماتعالى عنه

وقَاَل موسى ِإن تَكْفُرواْ َأنتُم ومن ِفي اَألرِض جِميعا { :قوله تعالى : منها،اهللاهذه اآلية لها نظائر في كتاب 
ِميدح لَغَِني اللّه { : يقول تعالى الزمر سورة، وفي]سورة إبراهيم) ٨([ }فَِإننكُمع غَِني اللَّه وا فَِإن٧([ }ِإن تَكْفُر (

  .]سورة التغابن) ٦([ }كَفَروا وتَولَّوا واستَغْنَى اللَّهفَ{ :ويقول تعالى، ]سورة الزمر

رضي -، قال ابن عباس ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن كَفَر فَِإن اهللا غَِني عِن الْعالَِمين{ :وقوله تعالى" :يقول
خص هنا  ،" عنهومن جحد فريضة الحج فقد كفر واهللا غني: أي:  ومجاهد وغير واحد-اهللا تعالى عنهما

المكلفين   وبينها غاية البيان وألزم-عز وجل-منه وهو جحد هذا العمل أو العبادة التي شرعها اهللا بنوٍع الكفر 
  .غني عنهمن جحد فرضه فإن اهللا : ي أ}ومن كَفَر فَِإن اهللا غَِني عِن الْعالَِمين{ :قال تعالى، بها

                                                
والحاكم ) ٢٢٥ص  / ٥ج ) (٢٩٩٨( باب تفسير سورة آل عمران   – سلمآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و       كتاب تفسير القر   أخرجه الترمذي في     - 10
 ).٢٩٩٨(وضعفه األلباني في ضعيف الترمذي برقم ) ٦٠٩ص  / ١ج ) (١٦١٣(

 باب الخـروج إلـى الحـج    -وابن ماجه في كتاب المناسك    ) ٧٥ص   / ٢ج  ) (١٧٣٤(تعجيل الحج    باب   –  المناسك أخرجه أبو داود في كتاب       - 11

 ).٦٠٠٤(امع برقم وحسنه األلباني في صحيح الج) ٢١٤ص  / ١ج ) (١٨٣٤(وأحمد ) ٩٦٢ص  / ٢ج ) (٢٨٨٣(



 ٩

 رضي-ما جاء عن عمر معلوم  يكفر، وإن تارك الحج وهو قادر:  يقول أيضاً منا يستدل بهه اآليةومثل هذ

 أي من جحد }ومن كَفَر{ : قولهالقول بأنفوعلى كل حال ، "ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين": -اهللا تعالى عنه
  .- تعالىرحمه اهللا- كبير المفسرين ابن جرير الطبري هو اختيار فقد كفرفرضية الحج 

 من أطاق الحج:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- الحافظ عن عمر بن الخطاب اإلسماعيليكر وقد روى أبو ب"

  ."-رضي اهللا تعالى عنه- وهذا إسناد صحيح إلى عمر ،فلم يحج، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً

لتأكيد إن هذا على سبيل التغليظ : ل اآلية على ظاهرها، ومنهم من قالممن أهل العلم من حعلى كل حال 
  .الحج، وبيان أهميته وعظمه ومكانته

"}لُونما تَعلَى مع شَِهيد اللّهاِت اللِّه وِبآي ونتَكْفُر َل الِْكتَاِب ِلما َأهن * قُْل يع وندتَص َل الِْكتَاِب ِلما َأهقُْل ي
  .]سورة آل عمران) ٩٩-٩٨([} وما اللّه ِبغَاِفٍل عما تَعملُونسِبيِل اللِّه من آمن تَبغُونَها ِعوجا وَأنتُم شُهداء 

ف من اهللا تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات اهللا وصدهم عن سبيله من يهذا تعن
م أراده من أهل اإليمان، بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من اهللا بما عندهم من العل

ونوهوا به وما بشروا به  -صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين-عن األنبياء األقدمين، والسادة المرسلين 
وقد ، العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم األنبياء ورسول رب األرض والسماءمن ذكر النبي األمي الهاشمي 

هم عن األنبياء ومقابلتهم الرسول يما بأيدبما خالفوا توعدهم اهللا على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك، 
 وسيجزيهم على ذلك :أيالمبشر به بالتكذيب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، 

  ."يوم ال ينفع مال وال بنون

) ٩٩-٩٨([ }ونَها ِعوجاقُْل يا َأهَل الِْكتَاِب ِلم تَصدون عن سِبيِل اللِّه من آمن تَبغُ{ :-تبارك وتعالى-قول ي

  .جاجاً وميالً عن القصد تطلبون لها اعو، والمعنى أنكم معوجة:أي }تَبغُونَها ِعوجا{ :قوله: ]سورة آل عمران

 عدول عند أهل ملتكم، بمعنى أي عقالء، وبعضهم يفسرها:  بعض أهل العلم يقول}وَأنتُم شُهداء{: وقوله

معوجةً عن سبيل  مائلةً : أي، فهم يكتمون الحق يبغونها عوجاًوالتلبيس الكتمانوالعدل ال يحصل منه مثل هذا 
  .القصد بما كتموا وحرفوا وبدلوا وغيروا وكذبوا

وأنتم تشهدون على صدق ما جاء به : اد بهر الم}وَأنتُم شُهداء{:  أن قوله-واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
فهم قرآن من عند اهللا، وأنهم يجدون ذلك عندهم في كتبهم، وأن هذا ال -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 

 }يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم{ : نحو قوله تعالى كما دل عليه القرآن في مواضع،هيعرفون ذلك ويستيقنون

  .- عليه وسلمصلى اهللا- أي على صحة وصدق ما جاء به الرسول }وَأنتُم شُهداء{: فقوله ]سورة البقرة) ١٤٦([

هو اختيار ابن   األخيرهذا القولوعلى كل حال   لم يتعرض لهذا في األصل،-رحمه اهللا-والحافظ ابن كثير 
  .والحمد هللا رب العالمينعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،  وصلى اهللا  واهللا أعلم،،-رحمه اهللا-جرير 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦( سورة آل عمران

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعواْ فَِريقًا من الَِّذين يا َأيها ا{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-المفسر قال 
كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعوكُم بدري ن * ُأوتُواْ الِْكتَابمو ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيتُتْلَى ع َأنتُمو ونفَ تَكْفُركَيو

ِإلَى ِصر ِديه تَِصم ِباللِّه فَقَدعتَِقيٍميسسورة آل عمران) ١٠١-١٠٠([ }اٍط م[.  

 آتاهم ما على المؤمنين يحسدون الذين الكتاب أهل من طائفة يطيعوا أن عن المؤمنين عباده تعالى يحذر"

 من ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم{ :تعالى قال كما رسوله إرسال من به منَحهم وما فضله، من اهللا
ِإن تُِطيعواْ فَِريقًا من { :هاهنا قال وهكذا ]سورة البقرة) ١٠٩([ اآلية }بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم

كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعوكُم بدري ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين{ ])سورة آل عمران) ١٠٠[ قَاَل ثُم: }َكتُتْلَى و َأنتُمو ونفَ تَكْفُري
ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيآيات فإن منه؛ وحاشاكم منكم بعيد الكفر أن يعني ]سورة آل عمران) ١٠١([ }ع 

نُون وما لَكُم لَا تُْؤِم{ :تعالى كقوله وهذا إليكم، ويبلغها عليكم يتلوها وهو ونهارا، ليال رسوله على تنزل اهللا
ْؤِمِنينِإن كُنتُم م َأخَذَ ِميثَاقَكُم قَدو كُمبِلتُْؤِمنُوا ِبر وكُمعدوُل يسالربعدها واآلية ]سورة الحديد) ٨([} ِباللَِّه و.  

 أعجب الْمؤِمِنين أي((: ألصحابه يوما قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن الحديث في جاء وكما

إلَيانًا؟ كُمفَ((: قال ،المالئكة: قالوا ))إيمكَيال و ْؤِمنُوني مهو ؟ ِعنْدِهمبفَ(( :قال األنبياء وذكروا ))!ركَيال و 
ْؤِمنُوني يحالْونزُل و؟ يِهملَيفَ((: قال فنحن: قالوا ))!عكَيال و وأنَا تُْؤِمنُون ني؟ بِركُمقالوا ))!أظْه :فأي 

  .")١())ِفيها ِبما يْؤِمنُون صحفًا يِجدون بعِدكُم ِمن يجيئون قَوم((: قال إيمانًا؟ أعجب الناس

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا الحمد هللا، والصالة، بسم اهللا الرحمن الرحيم

، ]سورة آل عمران) ١٠١([ }آياتُ اللِّه وِفيكُم رسولُهوكَيفَ تَكْفُرون وَأنتُم تُتْلَى علَيكُم { :-تبارك وتعالى- فقوله
 هذا الضرب من التفسيرمعلوم أن  و،بالقرآن وفسرها بالسنة  فسر هذه اآلية-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

 أن تكون بمعنى هذه  محتملة-إضافة إلى الحديث- ذكرها اآليات التيلكن لما كانت  ، في المرتبة العليايعتبر
 ولهذا فهم منها بعض أهل  فإن ذلك غير مقطوع به، آلية آل عمران خاصة وأن الحديث ال تعرض فيه،يةاآل

كم لوجود كذا ، أي أن ذلك بعيد من، فالحافظ ابن كثير حملها على معنى االستبعادالعلم أنها بمعنى اإلنكار
  . البعد وفيكم رسوله فيبعد منكم هذا غايةألن آيات اهللا تتلى عليكمأي وكذا؛ 

ال ! نتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟أو، أي كيف تكفرون باهللا  هو أن ذلك لإلنكارلكن المعنى الثاني
 وهو ذلك اليهودي الذي جاء إلى أصحاب ، صح إننزول هذه اآلية مع ما يذكر في السير من سبب سيما

د ه، فردظنهم من المودة والمحبة ما غاوبي وهم جلوس  من األوس والخزرج-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
                                                

 ).٣٢١٥( السلسلة الصحيحة برقم يوضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة ثم تراجع عن ذلك وصححه ف) ٣٤٧ص  / ٢ج (اه البزار  رو- 1



 ٢

، وكانت الغلبة في يوم بعاث حرب طويلة من رهم بما جرى بينهمث وذكَّابعض األشعار التي قيلت في يوم بع
: ، فقالواإن شئتم رددناها جذعة: وقال قام رجل وجثا على ركبتيه  ثم فتثاور القوم فحصل بينهم ترادلألوس

 يمشي -صلى اهللا عليه وسلم-هرة في الحرة، وحملوا السالح وخرجوا، فجاء النبي نعم، ثم تواعدوا في الظا
  أو)٢())ال ترجعوا بعدي كفاراً((: يقول محذراً لهم من هذاهو بين الصفين، وينكر عليهم هذا الذي وقع، و

اْ فَِريقًا من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب يردوكُم يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعو{ : هذه اآليةأن نحو هذا، فلو صح كالماً
كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعب* ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيتُتْلَى ع َأنتُمو ونفَ تَكْفُركَيسورة آل عمران) ١٠١-١٠٠( [}و[ 

كم من عند من هذا الذي جاء بطاعتكم كفرونكيف ت يكون المعنى نزلت بسبب هذا ]سورة آل عمران) ١٠٠([
بهذا االعتبار هو ينكر عليهم ما  وجددوا األحقاد والثارات القديمة،يو كوامنهاوا ريثي النفوس، وواحركدفعه لي

) ١٠١([ }لُهوكَيفَ تَكْفُرون وَأنتُم تُتْلَى علَيكُم آياتُ اللِّه وِفيكُم رسو{ : فقالوقع بينهم حيث اصطفوا للقتال

 ألن تفسير القرآن  هذاتُفاآلية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإنما ذكر كيف يقع منكم هذا؟ أي ]سورة آل عمران

أحد النوعين من تفسير القرآن بالسنة وهو ما لم يتعرض فيه النبي األمر في يدخله االجتهاد، وكذلك  بالقرآن
ط باآلية فربط  يرتبى الحديث وفهم منه االرتباط أو معنى لآلية ولكن المفسر عمد إل-صلى اهللا عليه وسلم-

  . أصالً وقد يكون االرتباط بينهما غير موجودبين اآلية والحديث

  .واهللا تعالى أعلم،  األقرب هو أنها لالستبعاد لعله من-رحمه اهللا-على كل حال هذا الذي ذكره ابن كثير و

 هذا ومع: أي ]سورة آل عمران) ١٠١([} قَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمومن يعتَِصم ِباللِّه فَ{ :ثم قال تعالى"

 وطريق الرشاد إلى والوسيلة الغواية مباعدة في والعدة الهداية في العمدة هو عليه والتوكل باهللا فاالعتصام

  .المراد وحصول السداد،

واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ *  تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ{
كُنتُمانًا وِتِه ِإخْومتُم ِبِنعحبفََأص قُلُوِبكُم نياء فََألَّفَ بدَأع ِإذْ كُنتُم كُملَيةَ اللِّه عمواْ ِنعاذْكُرقُواْ وشَفَا تَفَر لَىع 

ونتَدتَه لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي ا كَذَِلكنْهالنَّاِر فََأنقَذَكُم م نٍة مفْرسورة آل عمران) ١٠٣-١٠٢([ }ح[.  

ن يطاع أ:  قال}اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه{: -رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عبد اهللا بن مسعود 
 إسناد صحيح موقوف رواه الحاكم في مستدركه اوهذ ،يكفرفال يعصى، وأن يذكر فال ينسى، وأن يشكر فال 

 واألظهر أنه موقوف ،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال:  ثم قال،عن ابن مسعود مرفوعاً
  .واهللا أعلم

  ." اهللا حق تقاته حتى يخزن لسانهال يتق العبد:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروي عن أنس 

نسخها : قالوا حيث بعض المتأخرينى هذا  ومشى علإن هذه اآلية منسوخة: ل من السلف قابعض أهل العلم
 كما  وذلك أن تقوى اهللا حق تقاته]سورة التغابن) ١٦([ }فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{ :-تبارك وتعالى-قول اهللا 

 }الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها{ :قال تعالى  كما والشريعة ال تكليف فيها بما ال يطاق،قأمر ال يطا: قالوا

  .ليس في آل عمران آية منسوخة سوى هذه اآلية: الق بعض السلف إن حتى ]سورة البقرة) ٢٨٦([

                                                

  باب بيان معنى قول النبي صلى اهللا -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٥٦ص  / ١ج ) (١٢١ (باب اإلنصات للعلماء - أخرجه البخاري في كتاب العلم - 2

 ).٨١ص  / ١ج ) (٦٥ (ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضعليه وسلم ال 



 ٣

لف بأن اآلية منسوخة يحمل  من قال من الس وقول، أن هذه اآلية ليست منسوخة-واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
على معنى أوسع مما  من يطلق النسخ -مرضي اهللا تعالى عنه-السلف من  فعلى المعنى األوسع للنسخ،
 ما يعرض للنص العام من يقصدون به كل للنسخ -رحمهم اهللا– اصطالحهمفاصطلح عليه المتأخرون، 

مل من تبيين، وأما المتأخرون فإنهم ، وما يعرض للنص المج وما يعرض للنص المطلق من تقييد،تخصيص
 ،البيان أنه يريدعلى ، وعلى هذا يمكن حمل قول القائل بنسخ هذه اآلية يقصدون بالنسخ رفع الحكم الشرعي

أنه قصد البيان أو عند قول كل قائل أننا ال نستطيع أن نجزم إال ،نة آلية آل عمرانبمعنى أن آية التغابن مبي 
هناك و  عبر بالنسخ أنه أراد الرفع،مراد كل منأن يكون  ال يلزم على كل حاللكن ، قصد الرفع أو غير ذلك

، فدعاوى النسخ كثيرة جداً، وليس  وهي أن النسخ ال يثبت باالحتمال في هذا الباب ال بد من معرفتهاقاعدة
صوص هو  بين النالجمع بين آيتين يمكن أن يدعى فيه النسخ، ومعلوم أنما الح من تعارض ظاهر  كل
من قواعد الشريعة المقررة : يقال، ف بين آيتي التغابن وآل عمرانوهنا يمكن الجمعأوالً ما أمكن، مطلوب ال

ال  ف الشرعيةدلةاأل دلت عليهوهذا أصل بما ال يطاق،  الشريعة فيال تكليف أن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعها ف
هو  ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }حقَّ تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلموناتَّقُواْ اللّه { :قوله تعالى المراد ب إن:يقال

لتقوى فال يقع منه صغيرة وال لأن المقصود بذلك أن يصل اإلنسان إلى الحد األعلى   منبعضهمما فهمه 
   قال عن رسوله -جلعز و-واهللا بد لإلنسان من هفوة وزلة وتقصير،  كل ابن آدم خطاء، والإن  ف؛كبيرة

 أن األقربإن لذلك ف ]سورة الفتح) ٢([ }تَقَدم ِمن ذَنِبك وما تََأخَّرِليغِْفر لَك اللَّه ما { :-صلى اهللا عليه وسلم-
فَاتَّقُوا اللَّه ما { : تعالىنة بقولهنها ليست منسوخة بل هي مبيإ -واهللا تعالى أعلم-  في هذه اآليةيقال

سورة آل ) ١٠٢([ }اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه{ :بقولهالمراد إن : ، وبعبارة أخرى يقال]سورة التغابن) ١٦([ }عتُماستَطَ

فَاتَّقُوا اللَّه ما {:  قولهذا المعنىه يبين و،الطاقة وبقدر الوسع  أن يطاع فال يعصى وأن يشكر فال يكفر]عمران
تُمتَطَعبنسورة التغا) ١٦([ }اس[.  

ين وأنها ليست منسوخة، مشى عليه كثير من المحققالذي   هووهذا واهللا أعلم، هذا هو المراد بهذه اآلية
  .لم يذكر النسخ  فإنه-رحمه اهللا-لحافظ ابن كثير بالنسبة لو

 صحتكم حال في ماإلسال على حافظوا: أي ]سورة آل عمران) ١٠٢([ } ِإالَّ وَأنتُم مسِلمونوالَ تَموتُن{ :وقوله"

 مات ومن عليه، مات شيٍء على عاش من أنه بكرمه عادته أجرى قد الكريم فإن عليه لتموتوا وسالمتكم

  ."ذلك خالف من باهللا فعياذًا ،عليه بعث شيٍء على

عليه الصالة -سبق الكالم على هذا المعنى في وصية يعقوب قد وأحسن ما تفسر به هذه الجملة، هذا من 
سورة ) ١٣٢([ }يا بِني ِإن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ : عند قولهبنيه ل-والسالم

ال يدري بماذا ن هو أن اإلنسان ال يملك خاتمته ود ووقف عنده بعض المفسريِرفاإلشكال الذي قد ي ،]البقرة
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه إن أحدكم (( : وفي الحديثله،يختم 

 :يقولفنهى عباده  ي-عز وجل-اهللا  واألعمال بالخواتيم، ف،الحديث )٣())الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

                                                
 باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقـه وأجلـه        –، ومسلم في كتاب القدر      )٦/٢٤٣٣) (١٢٢٦( برقم   -رواه البخاري في كتاب القدر     - 3

 .)٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣(وعمله وشقاوته وسعادته برقم 



 ٤

}ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَممستطاع لإلنسان أن  غير دام  ما فما المقصود بذلك]سورة آل عمران) ١٠٢([ }و
  ؟يحدد خاتمته

أن الخطاب إذا توجه للمكلفين  وهذا بناء على قاعدِة -رحمه اهللا-قد يقال في هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير 
هل يملك لكن  ، الندممن شروط التوبة: إنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، فمثالًفي أمر ال يدخل في طوقهم ف

، بل كلما تذكر  ذلكيستطيعكن ال قد يريد اإلنسان الندم ل، ف؟ ال يمكن أبداً متى ما شاءأنه يندماإلنسان 
المعصية التي فعلها فرح وستفكر في ي ف الندمإلى سبب توجهؤمر أن يي بذلك وتحركت شهوته، فمثل هذا ر

وأن الحساب ،  وكتب ذلك الكاتبون رآه قد واجترأ عليه وأن اهللا-عز وجل-هو أنه عصى اهللا و ىمعن
 في توجهه إلى  مثال، هذا-عز وجل-ينتظره، فإذا تذكر هذه المعاني خاف ورجف قبله وندم وتاب إلى اهللا 

  .سببه

َئةَ جلْدٍة ولَا تَْأخُذْكُم االزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِم{ : قوله تعالىوأما في توجهه إلى أثره فمثل
تقع في  فالرأفة رحمة رقيقة ]سورة النــور) ٢([ } ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِرما رْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتُم تُْؤِمنُونِبِه

 ال يالم وإنما يتوجه يرحمه، فمثل هذا له وقُّيِرإنه  يجلد فاًى إنسانأرإذا ف ،دةقلب اإلنسان من غير إرا

  .هؤتخفيف الحد أو إلغا يقع وهو الخطاب إلى األثر الذي قد

 واهللا ،اإلنسان ال يملك خاتمتهإن : نقول ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :فهنا في قوله
هو مبني  وكره الحافظ ابن كثير هو ما ذإلى سببه، وسببه يتوجه الخطابفوبالتالي بما ال يطاق، ال يكلف 
سورة آل ) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :-رحمه اهللا-يقل ابن كثير   لمولذلكا األصل، على هذ

لكن نسأل  ، فالخاتمة ال نملكها،ستطيع اإلنسان أن يحددههذا أمر ال ي؛ ألن  اجعلوا خاتمتكم اإلسالم: أي]عمران
يحسن أن اإلنسان  ه علىطاب يتوجه إلى السبب وهو أنإن الخ:  يقالوالمقصود أن حسنها، -عز وجل-اهللا 

إن شاء -هذا مؤذن  ف-عز وجل-يستقيم سلوكه على الصراط المستقيم في الدنيا كما أمره اهللا أن العمل و
  .أن يموت على ما عاش عليه -اهللا

-ى عنهمارضي اهللا تعال– عباس وابن بالبيت، يطوفون كانوا الناس أن مجاهد عناإلمام أحمد  وروى"

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ {((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: فقال ِمحجن معه جالس
ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاِتِه و{ لَوو ةً أنقَطْر قُّوِم ِمنتْ الزتْ قُِطررلَى ألمِل عِض أهاألر مفَ ِعيشَتَهفَكَي 

نِبم سلَي لَه امقُّوم إال طَعان وابن بن ماجهوا والنسائي الترمذي رواه وهكذا )٤())الزصحيحه في ِحب 

  . حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه:، وقال الترمذيمستدركه في والحاكم

 يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: قال -نهرضي اهللا ع- جابر عن وروى اإلمام أحمد أيضاً

  .مسلم ورواه )٥())عز وجل ِباِهللا الظَّن يحِسن وهو إال أحدكُم يموتَن ال((: بثالث موته قبل

                                                
 باب   -وابن ماجه في كتاب الزهد      ) ٧٠٦ص   / ٤ج  ) (٢٥٨٥ (ما جاء في صفة شراب أهل النار        باب  -فة جهنم    أخرجه الترمذي في كتاب ص     - 4

  ).٣٠٠ص  / ١ج ) (٢٧٣٥(وأحمد ) ١٤٤٦ص  / ٢ج ) (٤٣٢٥ (ذكر الشفاعة
 ).٢٢٠٥ص  / ٤ج  ()٢٨٧٧ (باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت - الجنة وصفة نعيمها وأهلهاأخرجه مسلم في كتاب  - 5



 ٥

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

  .")٦())أنا عند ظن عبدي بي: لىيقول اهللا تعا((

  ؟]سورة آل عمران) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ : قولهالعالقة بين هذه األحاديث وبين ما
هو أن اإلنسان ، والمعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثيرفي  العالقةتتضح  :-واهللا تعالى أعلم-  يقال أنمكني

ه وأن  من أنه ال يضيع عبده-تبارك وتعالى-وهذا مقتضى حسن الظن باهللا يه، يموت على ما عاش عل
ال يختم له  يسدده ويثبته عند الموت و-عز وجل-ال يخيب آمالهم فمن أحسن في العمل فإن اهللا  وف بعبادهءر

  هوهذا بهذا االعتبار، و-تبارك وتعالى-، فينبغي إحسان الظن باهللا يختم له بالسعادة وإنما بالخاتمة السيئة

 : تفسيراً لقوله تعالى الكالملم يذكر هذا -رحمه اهللا–ابن كثير و اآلية، وجه االرتباط بن هذه األحاديث وبين

}ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمواهللا تعالى أعلم- وإنما ذكره ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }و-ل به المعنى الذي  ليكم
 أن اهللا يكمل لعبده -تبارك وتعالى-ى حسن الظن باهللا مقتضفوهو أن من عاش على شيء مات عليه، ذكره، 

  .واهللا أعلمما كان عليه في الحياة الدنيا،  فيوافي على صالح الحال إلى الممات

 بحبل اهللا أي بعهد اهللا : قيل]نسورة آل عمرا) ١٠٣([ }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ{ :قوله تعالى"
سورة ) ١١٢([ }ضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ َأين ما ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاِس{ :كما قال في اآلية بعدها

  ." أي بعهد وذمة]آل عمران

:  فقال فسره بالطاعة-م اهللا تعالى عنهرضي-عض السلف سبب الذي يتوصل به إلى الشيء، فبالحبل يقال لل

أي بطاعته، وبعضهم فسره باإلسالم، وبعضهم فسره باإلخالص، وبعضهم فسره  }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه{
 : فقال ذكر عبارة تشمل هذه األمور،-رحمه اهللا-بعبارات نحو هذا، وكبير المفسرين ابن جرير الطبري 

  . بدينه وطاعته: أي}للِّهواعتَِصمواْ ِبحبِل ا{

 فالقرآن هو منهاج الدين، ، القرآن بذلكفهذا هو االعتصام بحبله، فيدخل فيه ما ذكر في تفسيره من أن المراد
نوع، وهذا الذي يسمونه خالف التكل ذلك يدور في فلك واحد،  أو بدينه فال فرق إذ أي بطاعته :ومن قال

  . واهللا أعلمقوال،ولهذا لسنا بحاجة أن نرجح بين هذه األ

أن يبني نفسه في التفسير  أن من أراد مراراً ذكرتقد ية في هذا المعنى، واوالحافظ ابن القيم له كالم جيد للغ
 دمن قراءة كالم ابن القيم وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشنقيطي، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن جرير، وإنيفل

ألن هؤالء كثيراً ما  ؛لههذه الكتب تبني طالب العلم وتؤصف، شوربن عاتفسير الطاهر أراد أن يستزيد فعليه ب
 طالب وطريقة الجمع بين األقوال، أو نحو هذا من األمور التي يحتاج إليهارون إلى الملحظ والمأخذ ييش

ال  وميزيت فس خاصفإنه يكون له نفَمع دراسة الموافقات للشاطبي مثالً  القراءة  طالب العلمالعلم، فإذا أدمن
األقوال إذا في التفسير، وإنما يكون له بصر فيه وذوق وقدرة على االختيار والجمع بين يكون مجرد ناقل 

  : هنا-رحمه اهللا- ابن القيم أمكن وما أشبه هذا، ولنقرأ كالم

                                                
ومسلم في ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٧٠] (سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{: باب قول اهللا تعالى  -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 6

 ).٢٠٦١ص  / ٤ج ) (٢٦٧٥( باب الحث على ذكر اهللا تعالى  - الذكر والدعاء والتوبة واالستغفاركتاب 
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واعتَِصموا ِباللَِّه { :وقال ]رانسورة آل عم) ١٠٣([ }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ{ :قال اهللا تعالى
النَِّصير مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووهو التمسك بما ، واالعتصام افتعال من العصمة، ]سورة الحـج) ٧٨([ }ه

 واالعتصام االحتماء ومنه سميت القالع العواصم ةميفالعصمة الِحويمنعك من المحذور والمخوف، يعصمك 
ومدار السعادة الدنيوية واألخروية على االعتصام باهللا واالعتصام بحبله، وال نجاة إال  وحمايتها، لمنعها

  .االعتصام به يعصم من الهلكةفأما االعتصام بحبله فإنه يعصم من الضاللة و، لمن تمسك بهاتين العصمتين

 ]سورة آل عمران) ١٠١([ }ِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمومن يعتَِصم ِباللِّه فَقَد ه{ : يقول سبحانهقبلهافي اآلية التي 

 هو المذكور  اهللا واالعتصام بحبل،ال يضل وال يحصل له ما يكرهمن الهلكة ف المعتصم االعتصام باهللا يقيو
  .هنا

 فال يصل  إلى هداية الطريق والسالمة فيهافإن السائر إلى اهللا كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج
فالدليل كفيل بعصمته من الضاللة وأن يهديه إلى الطريق، لى مقصده إال بعد حصول هذين األمرين له، إ

والعة والقوة والسالح التي بها تحصل له السالمة من قطاع الطريق وآفاتها، فاالعتصام بحبل اهللا يوجب د
  .له الهداية واتباع الدليل

يقيه لك هدايته، فذ و-عز وجل-بطاعة اهللا وباإلسالم  وبالقرآن صام االعت كما سبق أنهاالعتصام بحبل اهللا هو
  .هلمعتصم ب حماية ل فيه-جل وعال– واالعتصام بهمن الضاللة واالنحراف، 

، ولهذا اختلفت عبارات هبها في طريق التي يستلئم دةاواالعتصام باهللا يوجب له القوة والعدة والسالح والم
رضي اهللا تعالى -فقال ابن عباس بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى، السلف في االعتصام بحبل اهللا 

  .تمسكوا بدين اهللا: -ماعنه

 عليكم بالجماعة فإنها حبل اهللا الذي أمر :هو الجماعة، وقال: -رضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن مسعود 

  . والطاعة خير مما تحبون في الفرقة،به، وإنما تكرهون في الجماعة

  .هو القرآن: وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسيربعهد اهللا، : وعطاءوقال مجاهد 

إن هذا القرآن هو حبل اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-قال ابن مسعود 
  .)٧())من تبعه والشفاء النافع، وعصمة من تمسك به، ونجاة ،ونوره المبين

هو حبل ((:  في القرآن-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي - اهللا تعالى عنهرضي-وقال علي بن أبي طالب 
اهللا المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تختلف به 

  .)٨())شبع منه العلماءياأللسن، وال يخلق على كثرة الرد، وال 

  .- اهللا عليه وسلمصلى-ال يصح رفعه إلى النبي األثر هذا 

  .رقوا كما تفرقت اليهود والنصارىبأمر اهللا وطاعته، وال تف: وقال مقاتل

                                                
وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٣٢٤ص  / ٢ج ) (١٩٣٣(والبيهقي في شعب اإليمان ) ١٣٠ص  / ٩ج ) (٨٦٦٥(خرجه الطبراني في المعجم الكبير  أ- 7
 ).٦٨٤٢(وضعفه األلباني في الضعيفة برقم ) ١٦٥ص  / ٧ج (

 ).٢١٣٨(وضعفه األلباني في المشكاة برقم ) ١٧٢ص  / ٥ج ) (٢٩٠٦ (ما جاء في فضل القرآن  باب -أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن  - 8
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 أن -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
  .))إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 اهللا بحاجة إلى هاد يهديه، وبحاجة إلى قوة ومنعة وحماية، إلى فالسائر: جمع بين األقوال وكما قالابن القيم 
ر هنا باإلسالم وبطاعة سفاالعتصام باهللا يوفر له المنعة والقوة، واالعتصام بحبل اهللا يوفر له الهداية، ولهذا فُ

ذلك من المعاني، فهذا هو االعتصام بحبل اهللا، فهذا من  ونحو -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا وطاعة رسوله 
 يحتاج فيه إلى مثل هذا -مرضي اهللا تعالى عنه-ف النظر في كالم السلفإن لذلك أحسن ما يقال في التفسير، 

ات غريبة كأن يكون بعبار كانوا يعبرون عن المعنى -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-البصر، والسابقون 
ن الخطأ أن تفرد هذه األقوال  لذلك مال يدققون كثيراً،أو بنحو ذلك مما يقربه للسامع ف المعنى، بمثال أو بجزء

لألسف يعبر عنها بعبارة وافية شاملة، وإنما ينبغي أن ينها، وعلى أنها من قبيل الخالف ثم يطلب الترجيح ب
ال ثم تذكره في هذا الموضع، ى قول مثل هذه األقوتعمد إل بعض كتب التفسير أو بعض المختصراتنجد أن 

فس وتحرير مثل هذا الذي ذكره تب هذا المختصر أو هذا المهذب بنَكُ ولو أنه  أشمل من هذا،مع أن المعنى
 الئقة تجمع ات بعبار فيهربع فذلك األولى واألحسن؛ ألنه بهذه الطريقة سيكون قد -رحمه اهللا-ابن القيم 

فال يكون ذلك مقتصراً على أحد األلفاظ أو العبارات أو المعاني  -مرضي اهللا تعالى عنه-عبارات السلف 
  .الواسع، واهللا تعالى أعلممما ذكره أو مما يدخل في معنى اآلية التي هي جزء 

ا على أنه أعني تعداد األقوال ، بمثل هذا التعبيركتب التفسير مليئة حيث إن أقول هذا الكالم ألهميتهأنا و
 وأشكل عليه رتحي فإنه ربما  طالب العلماإذا نظر فيهبحيث هكذا و، الرابعوالثالث والثاني والقول األول 

  .األمر

وقد وردت األحاديث أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة،  ]سورة آل عمران) ١٠٣([ }والَ تَفَرقُواْ{ :وقوله"
رضي اهللا -مسلم عن أبي هريرة واالئتالف، كما في صحيح ر باالجتماع المتعددة بالنهي عن التفرق، واألم

 ثَالثًا، لَكُم ويسخَطُ ثَالثًا لَكُم يرضى اَهللا إن(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -تعالى عنه

 من تُنَاِصحوا وأن وا،تَفَرقُ وال جِميعا اِهللا ِبحبِل تَعتَِصموا وأن شَيًئا، ِبِه تُشِْركُوا وال تَعبدوه أن لَكُم يرضى

اله؛ اُهللا وكُمرخَطُ أمسيو قَاَل قيَل: ثَالثًا لَكُمةَ ،وكَثْرَؤاِل، وةَ الساعال وِإض٩())الْم(.  

عمِتِه ِإخْوانًا وكُنتُم علَى شَفَا واذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِن{ :وقوله
 والخَزرج األوس شأن في السياق وهذا ]سورة آل عمران) ١٠٣([ اآلية آخر إلى }حفْرٍة من النَّاِر فََأنقَذَكُم منْها

  ."وذُحول وإحن وضغائن شديدة وعداوة الجاهلية في كثيرة حروب بينهم كانت فإنه

 لكن هذا في الواقع ال يختص باألوس والخزرج، فالعرب في الجاهليةيعني أحقاد وثارات،  ":.وذُحول: "قوله

 مثالً حرب بعاث ف،سنة  مائةأكثر منمنها احدة ربما دامت الوعموماً كانوا يعيشون في حروب وثارات 
 كبارهموسهم وءفني ر حتى  تجددكانت بمعنى أنها ،استمرت نحو مائة وعشرين سنة على أسباب تافهة

، فالمقصود وس قد حصدت من هذه الحربء تلك الرجد و-صلى اهللا عليه وسلم-ما جاء النبي لهم، فوزعماؤ
 كانت واألحالف الحروب حتى ممن ليسوا من األوس والخزرج، ف العرب قبائلينبالعداوة كانت موجودة أن 

                                                
 ).١٣٤٠ص  / ٣ج ) (١٧١٥ ( باب اليمين على المدعى عليه - أخرجه مسلم في كتاب األقضية - 9
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 جميعاً العرب والعجم  بين قلوبف اهللاكانوا أعداء فألَّهم شيء ال يخفى في تاريخ العرب ف، وهذا قائمة

  .فحصلت مكان تلك العداوات األخوة والرابطة اإليمانية

صلى -وا للنبي ء وفد عبد القيس لما جابين األوس والخزرج أنمنحصرة  ومما يدل على أن العداوات لم تكن
، ك هذا الحي من كفار مضرإنا ال نستطيع أن نأتيك إال في شهر الحرام وبيننا وبين: قالوا له -اهللا عليه وسلم
  . كان بينهم حروب فكانوا ال يأمنون على أنفسهمبمعنى أنهم

 فيه فدخل باإلسالم اهللا جاء فلما ،بينهم والوقائع قتالهم بسببها طال وذُحول وإحن وضغائن شديدة عداوة"

 قال والتقوى، البر على متعاونين اهللا، ذات في متواصلين اهللا، بجالل متحابين إخوانا صاروا منهم دخل من

وَألَّفَ بين قُلُوِبِهم لَو َأنفَقْتَ ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما َألَّفَتْ * هو الَِّذي َأيدك ِبنَصِرِه وِبالْمْؤِمِنين{ :تعالى اهللا
منَهيَألَّفَ ب اللّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيفْرة شفا على وكانوا ]رة األنفالسو) ٦٣-٦٢([ إلى آخر اآلية }بالنار من ح 

  "-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوُل بذلك عليهم امتن وقد لإليمان هداهم أن منها اهللانقذهم فأ كفرهم بسبب

 يذكر  وإن لم]سورة آل عمران) ١٠٣([ }وكُنتُم علَى شَفَا حفْرٍة من النَّاِر{ : قوله تعالى-رحمه اهللا– يفسرهنا 
  .ا المتصل بهذا لكنه دخل فيه من اآليةاًجزء

لم يكن بينكم وبين دخول النار إال أن  أنه والمعنى  على شفير جهنم، أووالمقصود بشفا حفرة أي على طرف
، فمن ترك ما -صلى اهللا عليه وسلم- من ذلك ببعث محمد -عز وجل-أنقذكم اهللا  لكن تموتوا فتدخلوها،

 تلك ترابطة القبيلة عاد واستبدل اإليمان بروابط أخرى ك-ى اهللا عليه وسلمصل-بعث به رسول اهللا 
عادت تلك  ذلك ، ومن استبدلها بالدم كالقوميات ونحوالعداوات، ومن استبدلها بالتراب عادت تلك العداوات

هؤالء من ؛ والسبب أن العداوات بين المسلمين العرب والعجم وأهل هذا البلد وذاك، وفي داخل البلد الواحد
والمنافرة، فال يمكن أن يجمع هذه بقى بينهم المشاحنة والكراهية فتهذه الناحية أو من هذه القبيلة أو نحو ذلك، 

  مع أنه]سورة المسد) ١([ }تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب{ : مؤكداً هذه الرابطة قال تعالىالرابطة اإليمانية،األمة إال 

ه؛ ألنه ليس  ومن أهل مكة ومن العرب ومن قريش، ومع ذلك تبت يدا-ليه وسلمصلى اهللا ع- النبي عم
  .مؤمناً

 صار البعيد وهكذا )١٠())سلمان منا أهل البيت((: مؤكداً هذه الرابطة -صلى اهللا عليه وسلم–النبي يقول و

إلى الجاهلية بأي ناس وليست شيئاً آخر، فمتى رجع ال والقريب بعيداً، فالرابطة هي الرابطة اإليمانية، قريباً
  .ب رجعت تلك العداوات بين األمةبالدم أو الترا من ألوانها سواء كانت لون

 لمـا  منهم عتب من فَعتَب حنَيٍن، غنائم قَسم يوم -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسوُل بذلك عليهم امتن وقد"

 ِبـي،  اُهللا فَهداكُم ضالال أجدكُم ألَم األنْصاِر، عشَرم يا((: فقال فخطبهم اهللا، أراه بما الِقسمة في عليهم فَضل

كُنْتُمو ِقينتَفَرم الَةً ِبي اُهللا فَألَّفَكُمعو ِبي؟ اُهللا فأغْنَاكُم((ورسوله اهللا: قالوا شيئاً قال كلما ف أمن)١١(".  

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

                                                
 ).٣٢٧٢(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) ٦٩١ص  / ٣ج ) (٦٥٣٩(والحاكم ) ٢١٢ص  / ٦ج ) (٦٠٥٢( أخرجه الطبراني في الكبير - 10

 ).٧٣٨ص  / ٢ج ) (١٠٦١ (باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوى إيمانه -رجه مسلم في كتاب الزكاة  أخ- 11
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦( سورة آل عمران

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعواْ فَِريقًا من الَِّذين يا َأيها ا{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-المفسر قال 
كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعوكُم بدري ن * ُأوتُواْ الِْكتَابمو ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيتُتْلَى ع َأنتُمو ونفَ تَكْفُركَيو

ِإلَى ِصر ِديه تَِصم ِباللِّه فَقَدعتَِقيٍميسسورة آل عمران) ١٠١-١٠٠([ }اٍط م[.  

 آتاهم ما على المؤمنين يحسدون الذين الكتاب أهل من طائفة يطيعوا أن عن المؤمنين عباده تعالى يحذر"

 من ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم{ :تعالى قال كما رسوله إرسال من به منَحهم وما فضله، من اهللا
ِإن تُِطيعواْ فَِريقًا من { :هاهنا قال وهكذا ]سورة البقرة) ١٠٩([ اآلية }بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم

كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعوكُم بدري ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين{ ])سورة آل عمران) ١٠٠[ قَاَل ثُم: }َكتُتْلَى و َأنتُمو ونفَ تَكْفُري
ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيآيات فإن منه؛ وحاشاكم منكم بعيد الكفر أن يعني ]سورة آل عمران) ١٠١([ }ع 

نُون وما لَكُم لَا تُْؤِم{ :تعالى كقوله وهذا إليكم، ويبلغها عليكم يتلوها وهو ونهارا، ليال رسوله على تنزل اهللا
ْؤِمِنينِإن كُنتُم م َأخَذَ ِميثَاقَكُم قَدو كُمبِلتُْؤِمنُوا ِبر وكُمعدوُل يسالربعدها واآلية ]سورة الحديد) ٨([} ِباللَِّه و.  

 أعجب الْمؤِمِنين أي((: ألصحابه يوما قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن الحديث في جاء وكما

إلَيانًا؟ كُمفَ((: قال ،المالئكة: قالوا ))إيمكَيال و ْؤِمنُوني مهو ؟ ِعنْدِهمبفَ(( :قال األنبياء وذكروا ))!ركَيال و 
ْؤِمنُوني يحالْونزُل و؟ يِهملَيفَ((: قال فنحن: قالوا ))!عكَيال و وأنَا تُْؤِمنُون ني؟ بِركُمقالوا ))!أظْه :فأي 

  .")١())ِفيها ِبما يْؤِمنُون صحفًا يِجدون بعِدكُم ِمن يجيئون قَوم((: قال إيمانًا؟ أعجب الناس

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا الحمد هللا، والصالة، بسم اهللا الرحمن الرحيم

، ]سورة آل عمران) ١٠١([ }آياتُ اللِّه وِفيكُم رسولُهوكَيفَ تَكْفُرون وَأنتُم تُتْلَى علَيكُم { :-تبارك وتعالى- فقوله
 هذا الضرب من التفسيرمعلوم أن  و،بالقرآن وفسرها بالسنة  فسر هذه اآلية-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

 أن تكون بمعنى هذه  محتملة-إضافة إلى الحديث- ذكرها اآليات التيلكن لما كانت  ، في المرتبة العليايعتبر
 ولهذا فهم منها بعض أهل  فإن ذلك غير مقطوع به، آلية آل عمران خاصة وأن الحديث ال تعرض فيه،يةاآل

كم لوجود كذا ، أي أن ذلك بعيد من، فالحافظ ابن كثير حملها على معنى االستبعادالعلم أنها بمعنى اإلنكار
  . البعد وفيكم رسوله فيبعد منكم هذا غايةألن آيات اهللا تتلى عليكمأي وكذا؛ 

ال ! نتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟أو، أي كيف تكفرون باهللا  هو أن ذلك لإلنكارلكن المعنى الثاني
 وهو ذلك اليهودي الذي جاء إلى أصحاب ، صح إننزول هذه اآلية مع ما يذكر في السير من سبب سيما

د ه، فردظنهم من المودة والمحبة ما غاوبي وهم جلوس  من األوس والخزرج-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
                                                

 ).٣٢١٥( السلسلة الصحيحة برقم يوضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة ثم تراجع عن ذلك وصححه ف) ٣٤٧ص  / ٢ج (اه البزار  رو- 1



 ٢

، وكانت الغلبة في يوم بعاث حرب طويلة من رهم بما جرى بينهمث وذكَّابعض األشعار التي قيلت في يوم بع
: ، فقالواإن شئتم رددناها جذعة: وقال قام رجل وجثا على ركبتيه  ثم فتثاور القوم فحصل بينهم ترادلألوس

 يمشي -صلى اهللا عليه وسلم-هرة في الحرة، وحملوا السالح وخرجوا، فجاء النبي نعم، ثم تواعدوا في الظا
  أو)٢())ال ترجعوا بعدي كفاراً((: يقول محذراً لهم من هذاهو بين الصفين، وينكر عليهم هذا الذي وقع، و

اْ فَِريقًا من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب يردوكُم يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعو{ : هذه اآليةأن نحو هذا، فلو صح كالماً
كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعب* ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيتُتْلَى ع َأنتُمو ونفَ تَكْفُركَيسورة آل عمران) ١٠١-١٠٠( [}و[ 

كم من عند من هذا الذي جاء بطاعتكم كفرونكيف ت يكون المعنى نزلت بسبب هذا ]سورة آل عمران) ١٠٠([
بهذا االعتبار هو ينكر عليهم ما  وجددوا األحقاد والثارات القديمة،يو كوامنهاوا ريثي النفوس، وواحركدفعه لي

) ١٠١([ }لُهوكَيفَ تَكْفُرون وَأنتُم تُتْلَى علَيكُم آياتُ اللِّه وِفيكُم رسو{ : فقالوقع بينهم حيث اصطفوا للقتال

 ألن تفسير القرآن  هذاتُفاآلية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإنما ذكر كيف يقع منكم هذا؟ أي ]سورة آل عمران

أحد النوعين من تفسير القرآن بالسنة وهو ما لم يتعرض فيه النبي األمر في يدخله االجتهاد، وكذلك  بالقرآن
ط باآلية فربط  يرتبى الحديث وفهم منه االرتباط أو معنى لآلية ولكن المفسر عمد إل-صلى اهللا عليه وسلم-

  . أصالً وقد يكون االرتباط بينهما غير موجودبين اآلية والحديث

  .واهللا تعالى أعلم،  األقرب هو أنها لالستبعاد لعله من-رحمه اهللا-على كل حال هذا الذي ذكره ابن كثير و

 هذا ومع: أي ]سورة آل عمران) ١٠١([} قَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمومن يعتَِصم ِباللِّه فَ{ :ثم قال تعالى"

 وطريق الرشاد إلى والوسيلة الغواية مباعدة في والعدة الهداية في العمدة هو عليه والتوكل باهللا فاالعتصام

  .المراد وحصول السداد،

واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ *  تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ{
كُنتُمانًا وِتِه ِإخْومتُم ِبِنعحبفََأص قُلُوِبكُم نياء فََألَّفَ بدَأع ِإذْ كُنتُم كُملَيةَ اللِّه عمواْ ِنعاذْكُرقُواْ وشَفَا تَفَر لَىع 

ونتَدتَه لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي ا كَذَِلكنْهالنَّاِر فََأنقَذَكُم م نٍة مفْرسورة آل عمران) ١٠٣-١٠٢([ }ح[.  

ن يطاع أ:  قال}اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه{: -رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عبد اهللا بن مسعود 
 إسناد صحيح موقوف رواه الحاكم في مستدركه اوهذ ،يكفرفال يعصى، وأن يذكر فال ينسى، وأن يشكر فال 

 واألظهر أنه موقوف ،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال:  ثم قال،عن ابن مسعود مرفوعاً
  .واهللا أعلم

  ." اهللا حق تقاته حتى يخزن لسانهال يتق العبد:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروي عن أنس 

نسخها : قالوا حيث بعض المتأخرينى هذا  ومشى علإن هذه اآلية منسوخة: ل من السلف قابعض أهل العلم
 كما  وذلك أن تقوى اهللا حق تقاته]سورة التغابن) ١٦([ }فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{ :-تبارك وتعالى-قول اهللا 

 }الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها{ :قال تعالى  كما والشريعة ال تكليف فيها بما ال يطاق،قأمر ال يطا: قالوا

  .ليس في آل عمران آية منسوخة سوى هذه اآلية: الق بعض السلف إن حتى ]سورة البقرة) ٢٨٦([

                                                

  باب بيان معنى قول النبي صلى اهللا -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٥٦ص  / ١ج ) (١٢١ (باب اإلنصات للعلماء - أخرجه البخاري في كتاب العلم - 2

 ).٨١ص  / ١ج ) (٦٥ (ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضعليه وسلم ال 



 ٣

لف بأن اآلية منسوخة يحمل  من قال من الس وقول، أن هذه اآلية ليست منسوخة-واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
على معنى أوسع مما  من يطلق النسخ -مرضي اهللا تعالى عنه-السلف من  فعلى المعنى األوسع للنسخ،
 ما يعرض للنص العام من يقصدون به كل للنسخ -رحمهم اهللا– اصطالحهمفاصطلح عليه المتأخرون، 

مل من تبيين، وأما المتأخرون فإنهم ، وما يعرض للنص المج وما يعرض للنص المطلق من تقييد،تخصيص
 ،البيان أنه يريدعلى ، وعلى هذا يمكن حمل قول القائل بنسخ هذه اآلية يقصدون بالنسخ رفع الحكم الشرعي

أنه قصد البيان أو عند قول كل قائل أننا ال نستطيع أن نجزم إال ،نة آلية آل عمرانبمعنى أن آية التغابن مبي 
هناك و  عبر بالنسخ أنه أراد الرفع،مراد كل منأن يكون  ال يلزم على كل حاللكن ، قصد الرفع أو غير ذلك

، فدعاوى النسخ كثيرة جداً، وليس  وهي أن النسخ ال يثبت باالحتمال في هذا الباب ال بد من معرفتهاقاعدة
صوص هو  بين النالجمع بين آيتين يمكن أن يدعى فيه النسخ، ومعلوم أنما الح من تعارض ظاهر  كل
من قواعد الشريعة المقررة : يقال، ف بين آيتي التغابن وآل عمرانوهنا يمكن الجمعأوالً ما أمكن، مطلوب ال

ال  ف الشرعيةدلةاأل دلت عليهوهذا أصل بما ال يطاق،  الشريعة فيال تكليف أن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعها ف
هو  ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }حقَّ تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلموناتَّقُواْ اللّه { :قوله تعالى المراد ب إن:يقال

لتقوى فال يقع منه صغيرة وال لأن المقصود بذلك أن يصل اإلنسان إلى الحد األعلى   منبعضهمما فهمه 
   قال عن رسوله -جلعز و-واهللا بد لإلنسان من هفوة وزلة وتقصير،  كل ابن آدم خطاء، والإن  ف؛كبيرة

 أن األقربإن لذلك ف ]سورة الفتح) ٢([ }تَقَدم ِمن ذَنِبك وما تََأخَّرِليغِْفر لَك اللَّه ما { :-صلى اهللا عليه وسلم-
فَاتَّقُوا اللَّه ما { : تعالىنة بقولهنها ليست منسوخة بل هي مبيإ -واهللا تعالى أعلم-  في هذه اآليةيقال

سورة آل ) ١٠٢([ }اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه{ :بقولهالمراد إن : ، وبعبارة أخرى يقال]سورة التغابن) ١٦([ }عتُماستَطَ

فَاتَّقُوا اللَّه ما {:  قولهذا المعنىه يبين و،الطاقة وبقدر الوسع  أن يطاع فال يعصى وأن يشكر فال يكفر]عمران
تُمتَطَعبنسورة التغا) ١٦([ }اس[.  

ين وأنها ليست منسوخة، مشى عليه كثير من المحققالذي   هووهذا واهللا أعلم، هذا هو المراد بهذه اآلية
  .لم يذكر النسخ  فإنه-رحمه اهللا-لحافظ ابن كثير بالنسبة لو

 صحتكم حال في ماإلسال على حافظوا: أي ]سورة آل عمران) ١٠٢([ } ِإالَّ وَأنتُم مسِلمونوالَ تَموتُن{ :وقوله"

 مات ومن عليه، مات شيٍء على عاش من أنه بكرمه عادته أجرى قد الكريم فإن عليه لتموتوا وسالمتكم

  ."ذلك خالف من باهللا فعياذًا ،عليه بعث شيٍء على

عليه الصالة -سبق الكالم على هذا المعنى في وصية يعقوب قد وأحسن ما تفسر به هذه الجملة، هذا من 
سورة ) ١٣٢([ }يا بِني ِإن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ : عند قولهبنيه ل-والسالم

ال يدري بماذا ن هو أن اإلنسان ال يملك خاتمته ود ووقف عنده بعض المفسريِرفاإلشكال الذي قد ي ،]البقرة
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه إن أحدكم (( : وفي الحديثله،يختم 

 :يقولفنهى عباده  ي-عز وجل-اهللا  واألعمال بالخواتيم، ف،الحديث )٣())الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

                                                
 باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقـه وأجلـه        –، ومسلم في كتاب القدر      )٦/٢٤٣٣) (١٢٢٦( برقم   -رواه البخاري في كتاب القدر     - 3

 .)٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣(وعمله وشقاوته وسعادته برقم 



 ٤

}ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَممستطاع لإلنسان أن  غير دام  ما فما المقصود بذلك]سورة آل عمران) ١٠٢([ }و
  ؟يحدد خاتمته

أن الخطاب إذا توجه للمكلفين  وهذا بناء على قاعدِة -رحمه اهللا-قد يقال في هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير 
هل يملك لكن  ، الندممن شروط التوبة: إنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، فمثالًفي أمر ال يدخل في طوقهم ف

، بل كلما تذكر  ذلكيستطيعكن ال قد يريد اإلنسان الندم ل، ف؟ ال يمكن أبداً متى ما شاءأنه يندماإلنسان 
المعصية التي فعلها فرح وستفكر في ي ف الندمإلى سبب توجهؤمر أن يي بذلك وتحركت شهوته، فمثل هذا ر

وأن الحساب ،  وكتب ذلك الكاتبون رآه قد واجترأ عليه وأن اهللا-عز وجل-هو أنه عصى اهللا و ىمعن
 في توجهه إلى  مثال، هذا-عز وجل-ينتظره، فإذا تذكر هذه المعاني خاف ورجف قبله وندم وتاب إلى اهللا 

  .سببه

َئةَ جلْدٍة ولَا تَْأخُذْكُم االزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِم{ : قوله تعالىوأما في توجهه إلى أثره فمثل
تقع في  فالرأفة رحمة رقيقة ]سورة النــور) ٢([ } ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِرما رْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتُم تُْؤِمنُونِبِه

 ال يالم وإنما يتوجه يرحمه، فمثل هذا له وقُّيِرإنه  يجلد فاًى إنسانأرإذا ف ،دةقلب اإلنسان من غير إرا

  .هؤتخفيف الحد أو إلغا يقع وهو الخطاب إلى األثر الذي قد

 واهللا ،اإلنسان ال يملك خاتمتهإن : نقول ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :فهنا في قوله
هو مبني  وكره الحافظ ابن كثير هو ما ذإلى سببه، وسببه يتوجه الخطابفوبالتالي بما ال يطاق، ال يكلف 
سورة آل ) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :-رحمه اهللا-يقل ابن كثير   لمولذلكا األصل، على هذ

لكن نسأل  ، فالخاتمة ال نملكها،ستطيع اإلنسان أن يحددههذا أمر ال ي؛ ألن  اجعلوا خاتمتكم اإلسالم: أي]عمران
يحسن أن اإلنسان  ه علىطاب يتوجه إلى السبب وهو أنإن الخ:  يقالوالمقصود أن حسنها، -عز وجل-اهللا 

إن شاء -هذا مؤذن  ف-عز وجل-يستقيم سلوكه على الصراط المستقيم في الدنيا كما أمره اهللا أن العمل و
  .أن يموت على ما عاش عليه -اهللا

-ى عنهمارضي اهللا تعال– عباس وابن بالبيت، يطوفون كانوا الناس أن مجاهد عناإلمام أحمد  وروى"

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ {((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: فقال ِمحجن معه جالس
ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاِتِه و{ لَوو ةً أنقَطْر قُّوِم ِمنتْ الزتْ قُِطررلَى ألمِل عِض أهاألر مفَ ِعيشَتَهفَكَي 

نِبم سلَي لَه امقُّوم إال طَعان وابن بن ماجهوا والنسائي الترمذي رواه وهكذا )٤())الزصحيحه في ِحب 

  . حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه:، وقال الترمذيمستدركه في والحاكم

 يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: قال -نهرضي اهللا ع- جابر عن وروى اإلمام أحمد أيضاً

  .مسلم ورواه )٥())عز وجل ِباِهللا الظَّن يحِسن وهو إال أحدكُم يموتَن ال((: بثالث موته قبل

                                                
 باب   -وابن ماجه في كتاب الزهد      ) ٧٠٦ص   / ٤ج  ) (٢٥٨٥ (ما جاء في صفة شراب أهل النار        باب  -فة جهنم    أخرجه الترمذي في كتاب ص     - 4

  ).٣٠٠ص  / ١ج ) (٢٧٣٥(وأحمد ) ١٤٤٦ص  / ٢ج ) (٤٣٢٥ (ذكر الشفاعة
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: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

  .")٦())أنا عند ظن عبدي بي: لىيقول اهللا تعا((

  ؟]سورة آل عمران) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ : قولهالعالقة بين هذه األحاديث وبين ما
هو أن اإلنسان ، والمعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثيرفي  العالقةتتضح  :-واهللا تعالى أعلم-  يقال أنمكني

ه وأن  من أنه ال يضيع عبده-تبارك وتعالى-وهذا مقتضى حسن الظن باهللا يه، يموت على ما عاش عل
ال يختم له  يسدده ويثبته عند الموت و-عز وجل-ال يخيب آمالهم فمن أحسن في العمل فإن اهللا  وف بعبادهءر

  هوهذا بهذا االعتبار، و-تبارك وتعالى-، فينبغي إحسان الظن باهللا يختم له بالسعادة وإنما بالخاتمة السيئة

 : تفسيراً لقوله تعالى الكالملم يذكر هذا -رحمه اهللا–ابن كثير و اآلية، وجه االرتباط بن هذه األحاديث وبين

}ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمواهللا تعالى أعلم- وإنما ذكره ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }و-ل به المعنى الذي  ليكم
 أن اهللا يكمل لعبده -تبارك وتعالى-ى حسن الظن باهللا مقتضفوهو أن من عاش على شيء مات عليه، ذكره، 

  .واهللا أعلمما كان عليه في الحياة الدنيا،  فيوافي على صالح الحال إلى الممات

 بحبل اهللا أي بعهد اهللا : قيل]نسورة آل عمرا) ١٠٣([ }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ{ :قوله تعالى"
سورة ) ١١٢([ }ضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ َأين ما ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاِس{ :كما قال في اآلية بعدها

  ." أي بعهد وذمة]آل عمران

:  فقال فسره بالطاعة-م اهللا تعالى عنهرضي-عض السلف سبب الذي يتوصل به إلى الشيء، فبالحبل يقال لل

أي بطاعته، وبعضهم فسره باإلسالم، وبعضهم فسره باإلخالص، وبعضهم فسره  }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه{
 : فقال ذكر عبارة تشمل هذه األمور،-رحمه اهللا-بعبارات نحو هذا، وكبير المفسرين ابن جرير الطبري 

  . بدينه وطاعته: أي}للِّهواعتَِصمواْ ِبحبِل ا{

 فالقرآن هو منهاج الدين، ، القرآن بذلكفهذا هو االعتصام بحبله، فيدخل فيه ما ذكر في تفسيره من أن المراد
نوع، وهذا الذي يسمونه خالف التكل ذلك يدور في فلك واحد،  أو بدينه فال فرق إذ أي بطاعته :ومن قال

  . واهللا أعلمقوال،ولهذا لسنا بحاجة أن نرجح بين هذه األ

أن يبني نفسه في التفسير  أن من أراد مراراً ذكرتقد ية في هذا المعنى، واوالحافظ ابن القيم له كالم جيد للغ
 دمن قراءة كالم ابن القيم وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشنقيطي، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن جرير، وإنيفل

ألن هؤالء كثيراً ما  ؛لههذه الكتب تبني طالب العلم وتؤصف، شوربن عاتفسير الطاهر أراد أن يستزيد فعليه ب
 طالب وطريقة الجمع بين األقوال، أو نحو هذا من األمور التي يحتاج إليهارون إلى الملحظ والمأخذ ييش

ال  وميزيت فس خاصفإنه يكون له نفَمع دراسة الموافقات للشاطبي مثالً  القراءة  طالب العلمالعلم، فإذا أدمن
األقوال إذا في التفسير، وإنما يكون له بصر فيه وذوق وقدرة على االختيار والجمع بين يكون مجرد ناقل 

  : هنا-رحمه اهللا- ابن القيم أمكن وما أشبه هذا، ولنقرأ كالم

                                                
ومسلم في ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٧٠] (سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{: باب قول اهللا تعالى  -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 6
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واعتَِصموا ِباللَِّه { :وقال ]رانسورة آل عم) ١٠٣([ }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ{ :قال اهللا تعالى
النَِّصير مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووهو التمسك بما ، واالعتصام افتعال من العصمة، ]سورة الحـج) ٧٨([ }ه

 واالعتصام االحتماء ومنه سميت القالع العواصم ةميفالعصمة الِحويمنعك من المحذور والمخوف، يعصمك 
ومدار السعادة الدنيوية واألخروية على االعتصام باهللا واالعتصام بحبله، وال نجاة إال  وحمايتها، لمنعها

  .االعتصام به يعصم من الهلكةفأما االعتصام بحبله فإنه يعصم من الضاللة و، لمن تمسك بهاتين العصمتين

 ]سورة آل عمران) ١٠١([ }ِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمومن يعتَِصم ِباللِّه فَقَد ه{ : يقول سبحانهقبلهافي اآلية التي 

 هو المذكور  اهللا واالعتصام بحبل،ال يضل وال يحصل له ما يكرهمن الهلكة ف المعتصم االعتصام باهللا يقيو
  .هنا

 فال يصل  إلى هداية الطريق والسالمة فيهافإن السائر إلى اهللا كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج
فالدليل كفيل بعصمته من الضاللة وأن يهديه إلى الطريق، لى مقصده إال بعد حصول هذين األمرين له، إ

والعة والقوة والسالح التي بها تحصل له السالمة من قطاع الطريق وآفاتها، فاالعتصام بحبل اهللا يوجب د
  .له الهداية واتباع الدليل

يقيه لك هدايته، فذ و-عز وجل-بطاعة اهللا وباإلسالم  وبالقرآن صام االعت كما سبق أنهاالعتصام بحبل اهللا هو
  .هلمعتصم ب حماية ل فيه-جل وعال– واالعتصام بهمن الضاللة واالنحراف، 

، ولهذا اختلفت عبارات هبها في طريق التي يستلئم دةاواالعتصام باهللا يوجب له القوة والعدة والسالح والم
رضي اهللا تعالى -فقال ابن عباس بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى، السلف في االعتصام بحبل اهللا 

  .تمسكوا بدين اهللا: -ماعنه

 عليكم بالجماعة فإنها حبل اهللا الذي أمر :هو الجماعة، وقال: -رضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن مسعود 

  . والطاعة خير مما تحبون في الفرقة،به، وإنما تكرهون في الجماعة

  .هو القرآن: وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسيربعهد اهللا، : وعطاءوقال مجاهد 

إن هذا القرآن هو حبل اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-قال ابن مسعود 
  .)٧())من تبعه والشفاء النافع، وعصمة من تمسك به، ونجاة ،ونوره المبين

هو حبل ((:  في القرآن-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي - اهللا تعالى عنهرضي-وقال علي بن أبي طالب 
اهللا المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تختلف به 

  .)٨())شبع منه العلماءياأللسن، وال يخلق على كثرة الرد، وال 

  .- اهللا عليه وسلمصلى-ال يصح رفعه إلى النبي األثر هذا 

  .رقوا كما تفرقت اليهود والنصارىبأمر اهللا وطاعته، وال تف: وقال مقاتل

                                                
وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٣٢٤ص  / ٢ج ) (١٩٣٣(والبيهقي في شعب اإليمان ) ١٣٠ص  / ٩ج ) (٨٦٦٥(خرجه الطبراني في المعجم الكبير  أ- 7
 ).٦٨٤٢(وضعفه األلباني في الضعيفة برقم ) ١٦٥ص  / ٧ج (
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 أن -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
  .))إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 اهللا بحاجة إلى هاد يهديه، وبحاجة إلى قوة ومنعة وحماية، إلى فالسائر: جمع بين األقوال وكما قالابن القيم 
ر هنا باإلسالم وبطاعة سفاالعتصام باهللا يوفر له المنعة والقوة، واالعتصام بحبل اهللا يوفر له الهداية، ولهذا فُ

ذلك من المعاني، فهذا هو االعتصام بحبل اهللا، فهذا من  ونحو -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا وطاعة رسوله 
 يحتاج فيه إلى مثل هذا -مرضي اهللا تعالى عنه-ف النظر في كالم السلفإن لذلك أحسن ما يقال في التفسير، 

ات غريبة كأن يكون بعبار كانوا يعبرون عن المعنى -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-البصر، والسابقون 
ن الخطأ أن تفرد هذه األقوال  لذلك مال يدققون كثيراً،أو بنحو ذلك مما يقربه للسامع ف المعنى، بمثال أو بجزء

لألسف يعبر عنها بعبارة وافية شاملة، وإنما ينبغي أن ينها، وعلى أنها من قبيل الخالف ثم يطلب الترجيح ب
ال ثم تذكره في هذا الموضع، ى قول مثل هذه األقوتعمد إل بعض كتب التفسير أو بعض المختصراتنجد أن 

فس وتحرير مثل هذا الذي ذكره تب هذا المختصر أو هذا المهذب بنَكُ ولو أنه  أشمل من هذا،مع أن المعنى
 الئقة تجمع ات بعبار فيهربع فذلك األولى واألحسن؛ ألنه بهذه الطريقة سيكون قد -رحمه اهللا-ابن القيم 

فال يكون ذلك مقتصراً على أحد األلفاظ أو العبارات أو المعاني  -مرضي اهللا تعالى عنه-عبارات السلف 
  .الواسع، واهللا تعالى أعلممما ذكره أو مما يدخل في معنى اآلية التي هي جزء 

ا على أنه أعني تعداد األقوال ، بمثل هذا التعبيركتب التفسير مليئة حيث إن أقول هذا الكالم ألهميتهأنا و
 وأشكل عليه رتحي فإنه ربما  طالب العلماإذا نظر فيهبحيث هكذا و، الرابعوالثالث والثاني والقول األول 

  .األمر

وقد وردت األحاديث أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة،  ]سورة آل عمران) ١٠٣([ }والَ تَفَرقُواْ{ :وقوله"
رضي اهللا -مسلم عن أبي هريرة واالئتالف، كما في صحيح ر باالجتماع المتعددة بالنهي عن التفرق، واألم

 ثَالثًا، لَكُم ويسخَطُ ثَالثًا لَكُم يرضى اَهللا إن(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -تعالى عنه

 من تُنَاِصحوا وأن وا،تَفَرقُ وال جِميعا اِهللا ِبحبِل تَعتَِصموا وأن شَيًئا، ِبِه تُشِْركُوا وال تَعبدوه أن لَكُم يرضى

اله؛ اُهللا وكُمرخَطُ أمسيو قَاَل قيَل: ثَالثًا لَكُمةَ ،وكَثْرَؤاِل، وةَ الساعال وِإض٩())الْم(.  

عمِتِه ِإخْوانًا وكُنتُم علَى شَفَا واذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِن{ :وقوله
 والخَزرج األوس شأن في السياق وهذا ]سورة آل عمران) ١٠٣([ اآلية آخر إلى }حفْرٍة من النَّاِر فََأنقَذَكُم منْها

  ."وذُحول وإحن وضغائن شديدة وعداوة الجاهلية في كثيرة حروب بينهم كانت فإنه

 لكن هذا في الواقع ال يختص باألوس والخزرج، فالعرب في الجاهليةيعني أحقاد وثارات،  ":.وذُحول: "قوله

 مثالً حرب بعاث ف،سنة  مائةأكثر منمنها احدة ربما دامت الوعموماً كانوا يعيشون في حروب وثارات 
 كبارهموسهم وءفني ر حتى  تجددكانت بمعنى أنها ،استمرت نحو مائة وعشرين سنة على أسباب تافهة

، فالمقصود وس قد حصدت من هذه الحربء تلك الرجد و-صلى اهللا عليه وسلم-ما جاء النبي لهم، فوزعماؤ
 كانت واألحالف الحروب حتى ممن ليسوا من األوس والخزرج، ف العرب قبائلينبالعداوة كانت موجودة أن 
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 جميعاً العرب والعجم  بين قلوبف اهللاكانوا أعداء فألَّهم شيء ال يخفى في تاريخ العرب ف، وهذا قائمة

  .فحصلت مكان تلك العداوات األخوة والرابطة اإليمانية

صلى -وا للنبي ء وفد عبد القيس لما جابين األوس والخزرج أنمنحصرة  ومما يدل على أن العداوات لم تكن
، ك هذا الحي من كفار مضرإنا ال نستطيع أن نأتيك إال في شهر الحرام وبيننا وبين: قالوا له -اهللا عليه وسلم
  . كان بينهم حروب فكانوا ال يأمنون على أنفسهمبمعنى أنهم

 فيه فدخل باإلسالم اهللا جاء فلما ،بينهم والوقائع قتالهم بسببها طال وذُحول وإحن وضغائن شديدة عداوة"

 قال والتقوى، البر على متعاونين اهللا، ذات في متواصلين اهللا، بجالل متحابين إخوانا صاروا منهم دخل من

وَألَّفَ بين قُلُوِبِهم لَو َأنفَقْتَ ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما َألَّفَتْ * هو الَِّذي َأيدك ِبنَصِرِه وِبالْمْؤِمِنين{ :تعالى اهللا
منَهيَألَّفَ ب اللّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيفْرة شفا على وكانوا ]رة األنفالسو) ٦٣-٦٢([ إلى آخر اآلية }بالنار من ح 

  "-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوُل بذلك عليهم امتن وقد لإليمان هداهم أن منها اهللانقذهم فأ كفرهم بسبب

 يذكر  وإن لم]سورة آل عمران) ١٠٣([ }وكُنتُم علَى شَفَا حفْرٍة من النَّاِر{ : قوله تعالى-رحمه اهللا– يفسرهنا 
  .ا المتصل بهذا لكنه دخل فيه من اآليةاًجزء

لم يكن بينكم وبين دخول النار إال أن  أنه والمعنى  على شفير جهنم، أووالمقصود بشفا حفرة أي على طرف
، فمن ترك ما -صلى اهللا عليه وسلم- من ذلك ببعث محمد -عز وجل-أنقذكم اهللا  لكن تموتوا فتدخلوها،

 تلك ترابطة القبيلة عاد واستبدل اإليمان بروابط أخرى ك-ى اهللا عليه وسلمصل-بعث به رسول اهللا 
عادت تلك  ذلك ، ومن استبدلها بالدم كالقوميات ونحوالعداوات، ومن استبدلها بالتراب عادت تلك العداوات

هؤالء من ؛ والسبب أن العداوات بين المسلمين العرب والعجم وأهل هذا البلد وذاك، وفي داخل البلد الواحد
والمنافرة، فال يمكن أن يجمع هذه بقى بينهم المشاحنة والكراهية فتهذه الناحية أو من هذه القبيلة أو نحو ذلك، 

  مع أنه]سورة المسد) ١([ }تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب{ : مؤكداً هذه الرابطة قال تعالىالرابطة اإليمانية،األمة إال 

ه؛ ألنه ليس  ومن أهل مكة ومن العرب ومن قريش، ومع ذلك تبت يدا-ليه وسلمصلى اهللا ع- النبي عم
  .مؤمناً

 صار البعيد وهكذا )١٠())سلمان منا أهل البيت((: مؤكداً هذه الرابطة -صلى اهللا عليه وسلم–النبي يقول و

إلى الجاهلية بأي ناس وليست شيئاً آخر، فمتى رجع ال والقريب بعيداً، فالرابطة هي الرابطة اإليمانية، قريباً
  .ب رجعت تلك العداوات بين األمةبالدم أو الترا من ألوانها سواء كانت لون

 لمـا  منهم عتب من فَعتَب حنَيٍن، غنائم قَسم يوم -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسوُل بذلك عليهم امتن وقد"

 ِبـي،  اُهللا فَهداكُم ضالال أجدكُم ألَم األنْصاِر، عشَرم يا((: فقال فخطبهم اهللا، أراه بما الِقسمة في عليهم فَضل

كُنْتُمو ِقينتَفَرم الَةً ِبي اُهللا فَألَّفَكُمعو ِبي؟ اُهللا فأغْنَاكُم((ورسوله اهللا: قالوا شيئاً قال كلما ف أمن)١١(".  

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

                                                
 ).٣٢٧٢(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) ٦٩١ص  / ٣ج ) (٦٥٣٩(والحاكم ) ٢١٢ص  / ٦ج ) (٦٠٥٢( أخرجه الطبراني في الكبير - 10

 ).٧٣٨ص  / ٢ج ) (١٠٦١ (باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوى إيمانه -رجه مسلم في كتاب الزكاة  أخ- 11
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦( سورة آل عمران

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعواْ فَِريقًا من الَِّذين يا َأيها ا{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-المفسر قال 
كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعوكُم بدري ن * ُأوتُواْ الِْكتَابمو ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيتُتْلَى ع َأنتُمو ونفَ تَكْفُركَيو

ِإلَى ِصر ِديه تَِصم ِباللِّه فَقَدعتَِقيٍميسسورة آل عمران) ١٠١-١٠٠([ }اٍط م[.  

 آتاهم ما على المؤمنين يحسدون الذين الكتاب أهل من طائفة يطيعوا أن عن المؤمنين عباده تعالى يحذر"

 من ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم{ :تعالى قال كما رسوله إرسال من به منَحهم وما فضله، من اهللا
ِإن تُِطيعواْ فَِريقًا من { :هاهنا قال وهكذا ]سورة البقرة) ١٠٩([ اآلية }بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم

كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعوكُم بدري ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين{ ])سورة آل عمران) ١٠٠[ قَاَل ثُم: }َكتُتْلَى و َأنتُمو ونفَ تَكْفُري
ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيآيات فإن منه؛ وحاشاكم منكم بعيد الكفر أن يعني ]سورة آل عمران) ١٠١([ }ع 

نُون وما لَكُم لَا تُْؤِم{ :تعالى كقوله وهذا إليكم، ويبلغها عليكم يتلوها وهو ونهارا، ليال رسوله على تنزل اهللا
ْؤِمِنينِإن كُنتُم م َأخَذَ ِميثَاقَكُم قَدو كُمبِلتُْؤِمنُوا ِبر وكُمعدوُل يسالربعدها واآلية ]سورة الحديد) ٨([} ِباللَِّه و.  

 أعجب الْمؤِمِنين أي((: ألصحابه يوما قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن الحديث في جاء وكما

إلَيانًا؟ كُمفَ((: قال ،المالئكة: قالوا ))إيمكَيال و ْؤِمنُوني مهو ؟ ِعنْدِهمبفَ(( :قال األنبياء وذكروا ))!ركَيال و 
ْؤِمنُوني يحالْونزُل و؟ يِهملَيفَ((: قال فنحن: قالوا ))!عكَيال و وأنَا تُْؤِمنُون ني؟ بِركُمقالوا ))!أظْه :فأي 

  .")١())ِفيها ِبما يْؤِمنُون صحفًا يِجدون بعِدكُم ِمن يجيئون قَوم((: قال إيمانًا؟ أعجب الناس

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا الحمد هللا، والصالة، بسم اهللا الرحمن الرحيم

، ]سورة آل عمران) ١٠١([ }آياتُ اللِّه وِفيكُم رسولُهوكَيفَ تَكْفُرون وَأنتُم تُتْلَى علَيكُم { :-تبارك وتعالى- فقوله
 هذا الضرب من التفسيرمعلوم أن  و،بالقرآن وفسرها بالسنة  فسر هذه اآلية-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

 أن تكون بمعنى هذه  محتملة-إضافة إلى الحديث- ذكرها اآليات التيلكن لما كانت  ، في المرتبة العليايعتبر
 ولهذا فهم منها بعض أهل  فإن ذلك غير مقطوع به، آلية آل عمران خاصة وأن الحديث ال تعرض فيه،يةاآل

كم لوجود كذا ، أي أن ذلك بعيد من، فالحافظ ابن كثير حملها على معنى االستبعادالعلم أنها بمعنى اإلنكار
  . البعد وفيكم رسوله فيبعد منكم هذا غايةألن آيات اهللا تتلى عليكمأي وكذا؛ 

ال ! نتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟أو، أي كيف تكفرون باهللا  هو أن ذلك لإلنكارلكن المعنى الثاني
 وهو ذلك اليهودي الذي جاء إلى أصحاب ، صح إننزول هذه اآلية مع ما يذكر في السير من سبب سيما

د ه، فردظنهم من المودة والمحبة ما غاوبي وهم جلوس  من األوس والخزرج-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
                                                

 ).٣٢١٥( السلسلة الصحيحة برقم يوضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة ثم تراجع عن ذلك وصححه ف) ٣٤٧ص  / ٢ج (اه البزار  رو- 1
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، وكانت الغلبة في يوم بعاث حرب طويلة من رهم بما جرى بينهمث وذكَّابعض األشعار التي قيلت في يوم بع
: ، فقالواإن شئتم رددناها جذعة: وقال قام رجل وجثا على ركبتيه  ثم فتثاور القوم فحصل بينهم ترادلألوس

 يمشي -صلى اهللا عليه وسلم-هرة في الحرة، وحملوا السالح وخرجوا، فجاء النبي نعم، ثم تواعدوا في الظا
  أو)٢())ال ترجعوا بعدي كفاراً((: يقول محذراً لهم من هذاهو بين الصفين، وينكر عليهم هذا الذي وقع، و

اْ فَِريقًا من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب يردوكُم يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعو{ : هذه اآليةأن نحو هذا، فلو صح كالماً
كَاِفِرين اِنكُمِإيم دعب* ولُهسر ِفيكُماتُ اللِّه وآي كُملَيتُتْلَى ع َأنتُمو ونفَ تَكْفُركَيسورة آل عمران) ١٠١-١٠٠( [}و[ 

كم من عند من هذا الذي جاء بطاعتكم كفرونكيف ت يكون المعنى نزلت بسبب هذا ]سورة آل عمران) ١٠٠([
بهذا االعتبار هو ينكر عليهم ما  وجددوا األحقاد والثارات القديمة،يو كوامنهاوا ريثي النفوس، وواحركدفعه لي

) ١٠١([ }لُهوكَيفَ تَكْفُرون وَأنتُم تُتْلَى علَيكُم آياتُ اللِّه وِفيكُم رسو{ : فقالوقع بينهم حيث اصطفوا للقتال

 ألن تفسير القرآن  هذاتُفاآلية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإنما ذكر كيف يقع منكم هذا؟ أي ]سورة آل عمران

أحد النوعين من تفسير القرآن بالسنة وهو ما لم يتعرض فيه النبي األمر في يدخله االجتهاد، وكذلك  بالقرآن
ط باآلية فربط  يرتبى الحديث وفهم منه االرتباط أو معنى لآلية ولكن المفسر عمد إل-صلى اهللا عليه وسلم-

  . أصالً وقد يكون االرتباط بينهما غير موجودبين اآلية والحديث

  .واهللا تعالى أعلم،  األقرب هو أنها لالستبعاد لعله من-رحمه اهللا-على كل حال هذا الذي ذكره ابن كثير و

 هذا ومع: أي ]سورة آل عمران) ١٠١([} قَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمومن يعتَِصم ِباللِّه فَ{ :ثم قال تعالى"

 وطريق الرشاد إلى والوسيلة الغواية مباعدة في والعدة الهداية في العمدة هو عليه والتوكل باهللا فاالعتصام

  .المراد وحصول السداد،

واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ *  تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ{
كُنتُمانًا وِتِه ِإخْومتُم ِبِنعحبفََأص قُلُوِبكُم نياء فََألَّفَ بدَأع ِإذْ كُنتُم كُملَيةَ اللِّه عمواْ ِنعاذْكُرقُواْ وشَفَا تَفَر لَىع 

ونتَدتَه لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي ا كَذَِلكنْهالنَّاِر فََأنقَذَكُم م نٍة مفْرسورة آل عمران) ١٠٣-١٠٢([ }ح[.  

ن يطاع أ:  قال}اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه{: -رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عبد اهللا بن مسعود 
 إسناد صحيح موقوف رواه الحاكم في مستدركه اوهذ ،يكفرفال يعصى، وأن يذكر فال ينسى، وأن يشكر فال 

 واألظهر أنه موقوف ،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال:  ثم قال،عن ابن مسعود مرفوعاً
  .واهللا أعلم

  ." اهللا حق تقاته حتى يخزن لسانهال يتق العبد:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروي عن أنس 

نسخها : قالوا حيث بعض المتأخرينى هذا  ومشى علإن هذه اآلية منسوخة: ل من السلف قابعض أهل العلم
 كما  وذلك أن تقوى اهللا حق تقاته]سورة التغابن) ١٦([ }فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{ :-تبارك وتعالى-قول اهللا 

 }الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها{ :قال تعالى  كما والشريعة ال تكليف فيها بما ال يطاق،قأمر ال يطا: قالوا

  .ليس في آل عمران آية منسوخة سوى هذه اآلية: الق بعض السلف إن حتى ]سورة البقرة) ٢٨٦([

                                                

  باب بيان معنى قول النبي صلى اهللا -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٥٦ص  / ١ج ) (١٢١ (باب اإلنصات للعلماء - أخرجه البخاري في كتاب العلم - 2

 ).٨١ص  / ١ج ) (٦٥ (ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضعليه وسلم ال 
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لف بأن اآلية منسوخة يحمل  من قال من الس وقول، أن هذه اآلية ليست منسوخة-واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
على معنى أوسع مما  من يطلق النسخ -مرضي اهللا تعالى عنه-السلف من  فعلى المعنى األوسع للنسخ،
 ما يعرض للنص العام من يقصدون به كل للنسخ -رحمهم اهللا– اصطالحهمفاصطلح عليه المتأخرون، 

مل من تبيين، وأما المتأخرون فإنهم ، وما يعرض للنص المج وما يعرض للنص المطلق من تقييد،تخصيص
 ،البيان أنه يريدعلى ، وعلى هذا يمكن حمل قول القائل بنسخ هذه اآلية يقصدون بالنسخ رفع الحكم الشرعي

أنه قصد البيان أو عند قول كل قائل أننا ال نستطيع أن نجزم إال ،نة آلية آل عمرانبمعنى أن آية التغابن مبي 
هناك و  عبر بالنسخ أنه أراد الرفع،مراد كل منأن يكون  ال يلزم على كل حاللكن ، قصد الرفع أو غير ذلك

، فدعاوى النسخ كثيرة جداً، وليس  وهي أن النسخ ال يثبت باالحتمال في هذا الباب ال بد من معرفتهاقاعدة
صوص هو  بين النالجمع بين آيتين يمكن أن يدعى فيه النسخ، ومعلوم أنما الح من تعارض ظاهر  كل
من قواعد الشريعة المقررة : يقال، ف بين آيتي التغابن وآل عمرانوهنا يمكن الجمعأوالً ما أمكن، مطلوب ال

ال  ف الشرعيةدلةاأل دلت عليهوهذا أصل بما ال يطاق،  الشريعة فيال تكليف أن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعها ف
هو  ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }حقَّ تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلموناتَّقُواْ اللّه { :قوله تعالى المراد ب إن:يقال

لتقوى فال يقع منه صغيرة وال لأن المقصود بذلك أن يصل اإلنسان إلى الحد األعلى   منبعضهمما فهمه 
   قال عن رسوله -جلعز و-واهللا بد لإلنسان من هفوة وزلة وتقصير،  كل ابن آدم خطاء، والإن  ف؛كبيرة

 أن األقربإن لذلك ف ]سورة الفتح) ٢([ }تَقَدم ِمن ذَنِبك وما تََأخَّرِليغِْفر لَك اللَّه ما { :-صلى اهللا عليه وسلم-
فَاتَّقُوا اللَّه ما { : تعالىنة بقولهنها ليست منسوخة بل هي مبيإ -واهللا تعالى أعلم-  في هذه اآليةيقال

سورة آل ) ١٠٢([ }اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه{ :بقولهالمراد إن : ، وبعبارة أخرى يقال]سورة التغابن) ١٦([ }عتُماستَطَ

فَاتَّقُوا اللَّه ما {:  قولهذا المعنىه يبين و،الطاقة وبقدر الوسع  أن يطاع فال يعصى وأن يشكر فال يكفر]عمران
تُمتَطَعبنسورة التغا) ١٦([ }اس[.  

ين وأنها ليست منسوخة، مشى عليه كثير من المحققالذي   هووهذا واهللا أعلم، هذا هو المراد بهذه اآلية
  .لم يذكر النسخ  فإنه-رحمه اهللا-لحافظ ابن كثير بالنسبة لو

 صحتكم حال في ماإلسال على حافظوا: أي ]سورة آل عمران) ١٠٢([ } ِإالَّ وَأنتُم مسِلمونوالَ تَموتُن{ :وقوله"

 مات ومن عليه، مات شيٍء على عاش من أنه بكرمه عادته أجرى قد الكريم فإن عليه لتموتوا وسالمتكم

  ."ذلك خالف من باهللا فعياذًا ،عليه بعث شيٍء على

عليه الصالة -سبق الكالم على هذا المعنى في وصية يعقوب قد وأحسن ما تفسر به هذه الجملة، هذا من 
سورة ) ١٣٢([ }يا بِني ِإن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ : عند قولهبنيه ل-والسالم

ال يدري بماذا ن هو أن اإلنسان ال يملك خاتمته ود ووقف عنده بعض المفسريِرفاإلشكال الذي قد ي ،]البقرة
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه إن أحدكم (( : وفي الحديثله،يختم 

 :يقولفنهى عباده  ي-عز وجل-اهللا  واألعمال بالخواتيم، ف،الحديث )٣())الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

                                                
 باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقـه وأجلـه        –، ومسلم في كتاب القدر      )٦/٢٤٣٣) (١٢٢٦( برقم   -رواه البخاري في كتاب القدر     - 3

 .)٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣(وعمله وشقاوته وسعادته برقم 



 ٤

}ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَممستطاع لإلنسان أن  غير دام  ما فما المقصود بذلك]سورة آل عمران) ١٠٢([ }و
  ؟يحدد خاتمته

أن الخطاب إذا توجه للمكلفين  وهذا بناء على قاعدِة -رحمه اهللا-قد يقال في هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير 
هل يملك لكن  ، الندممن شروط التوبة: إنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، فمثالًفي أمر ال يدخل في طوقهم ف

، بل كلما تذكر  ذلكيستطيعكن ال قد يريد اإلنسان الندم ل، ف؟ ال يمكن أبداً متى ما شاءأنه يندماإلنسان 
المعصية التي فعلها فرح وستفكر في ي ف الندمإلى سبب توجهؤمر أن يي بذلك وتحركت شهوته، فمثل هذا ر

وأن الحساب ،  وكتب ذلك الكاتبون رآه قد واجترأ عليه وأن اهللا-عز وجل-هو أنه عصى اهللا و ىمعن
 في توجهه إلى  مثال، هذا-عز وجل-ينتظره، فإذا تذكر هذه المعاني خاف ورجف قبله وندم وتاب إلى اهللا 

  .سببه

َئةَ جلْدٍة ولَا تَْأخُذْكُم االزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِم{ : قوله تعالىوأما في توجهه إلى أثره فمثل
تقع في  فالرأفة رحمة رقيقة ]سورة النــور) ٢([ } ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِرما رْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتُم تُْؤِمنُونِبِه

 ال يالم وإنما يتوجه يرحمه، فمثل هذا له وقُّيِرإنه  يجلد فاًى إنسانأرإذا ف ،دةقلب اإلنسان من غير إرا

  .هؤتخفيف الحد أو إلغا يقع وهو الخطاب إلى األثر الذي قد

 واهللا ،اإلنسان ال يملك خاتمتهإن : نقول ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :فهنا في قوله
هو مبني  وكره الحافظ ابن كثير هو ما ذإلى سببه، وسببه يتوجه الخطابفوبالتالي بما ال يطاق، ال يكلف 
سورة آل ) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :-رحمه اهللا-يقل ابن كثير   لمولذلكا األصل، على هذ

لكن نسأل  ، فالخاتمة ال نملكها،ستطيع اإلنسان أن يحددههذا أمر ال ي؛ ألن  اجعلوا خاتمتكم اإلسالم: أي]عمران
يحسن أن اإلنسان  ه علىطاب يتوجه إلى السبب وهو أنإن الخ:  يقالوالمقصود أن حسنها، -عز وجل-اهللا 

إن شاء -هذا مؤذن  ف-عز وجل-يستقيم سلوكه على الصراط المستقيم في الدنيا كما أمره اهللا أن العمل و
  .أن يموت على ما عاش عليه -اهللا

-ى عنهمارضي اهللا تعال– عباس وابن بالبيت، يطوفون كانوا الناس أن مجاهد عناإلمام أحمد  وروى"

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ {((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: فقال ِمحجن معه جالس
ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاِتِه و{ لَوو ةً أنقَطْر قُّوِم ِمنتْ الزتْ قُِطررلَى ألمِل عِض أهاألر مفَ ِعيشَتَهفَكَي 

نِبم سلَي لَه امقُّوم إال طَعان وابن بن ماجهوا والنسائي الترمذي رواه وهكذا )٤())الزصحيحه في ِحب 

  . حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه:، وقال الترمذيمستدركه في والحاكم

 يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: قال -نهرضي اهللا ع- جابر عن وروى اإلمام أحمد أيضاً

  .مسلم ورواه )٥())عز وجل ِباِهللا الظَّن يحِسن وهو إال أحدكُم يموتَن ال((: بثالث موته قبل

                                                
 باب   -وابن ماجه في كتاب الزهد      ) ٧٠٦ص   / ٤ج  ) (٢٥٨٥ (ما جاء في صفة شراب أهل النار        باب  -فة جهنم    أخرجه الترمذي في كتاب ص     - 4

  ).٣٠٠ص  / ١ج ) (٢٧٣٥(وأحمد ) ١٤٤٦ص  / ٢ج ) (٤٣٢٥ (ذكر الشفاعة
 ).٢٢٠٥ص  / ٤ج  ()٢٨٧٧ (باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت - الجنة وصفة نعيمها وأهلهاأخرجه مسلم في كتاب  - 5



 ٥

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

  .")٦())أنا عند ظن عبدي بي: لىيقول اهللا تعا((

  ؟]سورة آل عمران) ١٠٢([ }والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ : قولهالعالقة بين هذه األحاديث وبين ما
هو أن اإلنسان ، والمعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثيرفي  العالقةتتضح  :-واهللا تعالى أعلم-  يقال أنمكني

ه وأن  من أنه ال يضيع عبده-تبارك وتعالى-وهذا مقتضى حسن الظن باهللا يه، يموت على ما عاش عل
ال يختم له  يسدده ويثبته عند الموت و-عز وجل-ال يخيب آمالهم فمن أحسن في العمل فإن اهللا  وف بعبادهءر

  هوهذا بهذا االعتبار، و-تبارك وتعالى-، فينبغي إحسان الظن باهللا يختم له بالسعادة وإنما بالخاتمة السيئة

 : تفسيراً لقوله تعالى الكالملم يذكر هذا -رحمه اهللا–ابن كثير و اآلية، وجه االرتباط بن هذه األحاديث وبين

}ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمواهللا تعالى أعلم- وإنما ذكره ]سورة آل عمران) ١٠٢([ }و-ل به المعنى الذي  ليكم
 أن اهللا يكمل لعبده -تبارك وتعالى-ى حسن الظن باهللا مقتضفوهو أن من عاش على شيء مات عليه، ذكره، 

  .واهللا أعلمما كان عليه في الحياة الدنيا،  فيوافي على صالح الحال إلى الممات

 بحبل اهللا أي بعهد اهللا : قيل]نسورة آل عمرا) ١٠٣([ }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ{ :قوله تعالى"
سورة ) ١١٢([ }ضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ َأين ما ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاِس{ :كما قال في اآلية بعدها

  ." أي بعهد وذمة]آل عمران

:  فقال فسره بالطاعة-م اهللا تعالى عنهرضي-عض السلف سبب الذي يتوصل به إلى الشيء، فبالحبل يقال لل

أي بطاعته، وبعضهم فسره باإلسالم، وبعضهم فسره باإلخالص، وبعضهم فسره  }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه{
 : فقال ذكر عبارة تشمل هذه األمور،-رحمه اهللا-بعبارات نحو هذا، وكبير المفسرين ابن جرير الطبري 

  . بدينه وطاعته: أي}للِّهواعتَِصمواْ ِبحبِل ا{

 فالقرآن هو منهاج الدين، ، القرآن بذلكفهذا هو االعتصام بحبله، فيدخل فيه ما ذكر في تفسيره من أن المراد
نوع، وهذا الذي يسمونه خالف التكل ذلك يدور في فلك واحد،  أو بدينه فال فرق إذ أي بطاعته :ومن قال

  . واهللا أعلمقوال،ولهذا لسنا بحاجة أن نرجح بين هذه األ

أن يبني نفسه في التفسير  أن من أراد مراراً ذكرتقد ية في هذا المعنى، واوالحافظ ابن القيم له كالم جيد للغ
 دمن قراءة كالم ابن القيم وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشنقيطي، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن جرير، وإنيفل

ألن هؤالء كثيراً ما  ؛لههذه الكتب تبني طالب العلم وتؤصف، شوربن عاتفسير الطاهر أراد أن يستزيد فعليه ب
 طالب وطريقة الجمع بين األقوال، أو نحو هذا من األمور التي يحتاج إليهارون إلى الملحظ والمأخذ ييش

ال  وميزيت فس خاصفإنه يكون له نفَمع دراسة الموافقات للشاطبي مثالً  القراءة  طالب العلمالعلم، فإذا أدمن
األقوال إذا في التفسير، وإنما يكون له بصر فيه وذوق وقدرة على االختيار والجمع بين يكون مجرد ناقل 

  : هنا-رحمه اهللا- ابن القيم أمكن وما أشبه هذا، ولنقرأ كالم

                                                
ومسلم في ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٧٠] (سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{: باب قول اهللا تعالى  -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 6

 ).٢٠٦١ص  / ٤ج ) (٢٦٧٥( باب الحث على ذكر اهللا تعالى  - الذكر والدعاء والتوبة واالستغفاركتاب 
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واعتَِصموا ِباللَِّه { :وقال ]رانسورة آل عم) ١٠٣([ }واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ{ :قال اهللا تعالى
النَِّصير مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووهو التمسك بما ، واالعتصام افتعال من العصمة، ]سورة الحـج) ٧٨([ }ه

 واالعتصام االحتماء ومنه سميت القالع العواصم ةميفالعصمة الِحويمنعك من المحذور والمخوف، يعصمك 
ومدار السعادة الدنيوية واألخروية على االعتصام باهللا واالعتصام بحبله، وال نجاة إال  وحمايتها، لمنعها

  .االعتصام به يعصم من الهلكةفأما االعتصام بحبله فإنه يعصم من الضاللة و، لمن تمسك بهاتين العصمتين

 ]سورة آل عمران) ١٠١([ }ِدي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمومن يعتَِصم ِباللِّه فَقَد ه{ : يقول سبحانهقبلهافي اآلية التي 

 هو المذكور  اهللا واالعتصام بحبل،ال يضل وال يحصل له ما يكرهمن الهلكة ف المعتصم االعتصام باهللا يقيو
  .هنا

 فال يصل  إلى هداية الطريق والسالمة فيهافإن السائر إلى اهللا كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج
فالدليل كفيل بعصمته من الضاللة وأن يهديه إلى الطريق، لى مقصده إال بعد حصول هذين األمرين له، إ

والعة والقوة والسالح التي بها تحصل له السالمة من قطاع الطريق وآفاتها، فاالعتصام بحبل اهللا يوجب د
  .له الهداية واتباع الدليل

يقيه لك هدايته، فذ و-عز وجل-بطاعة اهللا وباإلسالم  وبالقرآن صام االعت كما سبق أنهاالعتصام بحبل اهللا هو
  .هلمعتصم ب حماية ل فيه-جل وعال– واالعتصام بهمن الضاللة واالنحراف، 

، ولهذا اختلفت عبارات هبها في طريق التي يستلئم دةاواالعتصام باهللا يوجب له القوة والعدة والسالح والم
رضي اهللا تعالى -فقال ابن عباس بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى، السلف في االعتصام بحبل اهللا 

  .تمسكوا بدين اهللا: -ماعنه

 عليكم بالجماعة فإنها حبل اهللا الذي أمر :هو الجماعة، وقال: -رضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن مسعود 

  . والطاعة خير مما تحبون في الفرقة،به، وإنما تكرهون في الجماعة

  .هو القرآن: وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسيربعهد اهللا، : وعطاءوقال مجاهد 

إن هذا القرآن هو حبل اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-قال ابن مسعود 
  .)٧())من تبعه والشفاء النافع، وعصمة من تمسك به، ونجاة ،ونوره المبين

هو حبل ((:  في القرآن-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي - اهللا تعالى عنهرضي-وقال علي بن أبي طالب 
اهللا المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تختلف به 

  .)٨())شبع منه العلماءياأللسن، وال يخلق على كثرة الرد، وال 

  .- اهللا عليه وسلمصلى-ال يصح رفعه إلى النبي األثر هذا 

  .رقوا كما تفرقت اليهود والنصارىبأمر اهللا وطاعته، وال تف: وقال مقاتل

                                                
وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٣٢٤ص  / ٢ج ) (١٩٣٣(والبيهقي في شعب اإليمان ) ١٣٠ص  / ٩ج ) (٨٦٦٥(خرجه الطبراني في المعجم الكبير  أ- 7
 ).٦٨٤٢(وضعفه األلباني في الضعيفة برقم ) ١٦٥ص  / ٧ج (

 ).٢١٣٨(وضعفه األلباني في المشكاة برقم ) ١٧٢ص  / ٥ج ) (٢٩٠٦ (ما جاء في فضل القرآن  باب -أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن  - 8
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 أن -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
  .))إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 اهللا بحاجة إلى هاد يهديه، وبحاجة إلى قوة ومنعة وحماية، إلى فالسائر: جمع بين األقوال وكما قالابن القيم 
ر هنا باإلسالم وبطاعة سفاالعتصام باهللا يوفر له المنعة والقوة، واالعتصام بحبل اهللا يوفر له الهداية، ولهذا فُ

ذلك من المعاني، فهذا هو االعتصام بحبل اهللا، فهذا من  ونحو -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا وطاعة رسوله 
 يحتاج فيه إلى مثل هذا -مرضي اهللا تعالى عنه-ف النظر في كالم السلفإن لذلك أحسن ما يقال في التفسير، 

ات غريبة كأن يكون بعبار كانوا يعبرون عن المعنى -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-البصر، والسابقون 
ن الخطأ أن تفرد هذه األقوال  لذلك مال يدققون كثيراً،أو بنحو ذلك مما يقربه للسامع ف المعنى، بمثال أو بجزء

لألسف يعبر عنها بعبارة وافية شاملة، وإنما ينبغي أن ينها، وعلى أنها من قبيل الخالف ثم يطلب الترجيح ب
ال ثم تذكره في هذا الموضع، ى قول مثل هذه األقوتعمد إل بعض كتب التفسير أو بعض المختصراتنجد أن 

فس وتحرير مثل هذا الذي ذكره تب هذا المختصر أو هذا المهذب بنَكُ ولو أنه  أشمل من هذا،مع أن المعنى
 الئقة تجمع ات بعبار فيهربع فذلك األولى واألحسن؛ ألنه بهذه الطريقة سيكون قد -رحمه اهللا-ابن القيم 

فال يكون ذلك مقتصراً على أحد األلفاظ أو العبارات أو المعاني  -مرضي اهللا تعالى عنه-عبارات السلف 
  .الواسع، واهللا تعالى أعلممما ذكره أو مما يدخل في معنى اآلية التي هي جزء 

ا على أنه أعني تعداد األقوال ، بمثل هذا التعبيركتب التفسير مليئة حيث إن أقول هذا الكالم ألهميتهأنا و
 وأشكل عليه رتحي فإنه ربما  طالب العلماإذا نظر فيهبحيث هكذا و، الرابعوالثالث والثاني والقول األول 

  .األمر

وقد وردت األحاديث أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة،  ]سورة آل عمران) ١٠٣([ }والَ تَفَرقُواْ{ :وقوله"
رضي اهللا -مسلم عن أبي هريرة واالئتالف، كما في صحيح ر باالجتماع المتعددة بالنهي عن التفرق، واألم

 ثَالثًا، لَكُم ويسخَطُ ثَالثًا لَكُم يرضى اَهللا إن(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -تعالى عنه

 من تُنَاِصحوا وأن وا،تَفَرقُ وال جِميعا اِهللا ِبحبِل تَعتَِصموا وأن شَيًئا، ِبِه تُشِْركُوا وال تَعبدوه أن لَكُم يرضى

اله؛ اُهللا وكُمرخَطُ أمسيو قَاَل قيَل: ثَالثًا لَكُمةَ ،وكَثْرَؤاِل، وةَ الساعال وِإض٩())الْم(.  

عمِتِه ِإخْوانًا وكُنتُم علَى شَفَا واذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِن{ :وقوله
 والخَزرج األوس شأن في السياق وهذا ]سورة آل عمران) ١٠٣([ اآلية آخر إلى }حفْرٍة من النَّاِر فََأنقَذَكُم منْها

  ."وذُحول وإحن وضغائن شديدة وعداوة الجاهلية في كثيرة حروب بينهم كانت فإنه

 لكن هذا في الواقع ال يختص باألوس والخزرج، فالعرب في الجاهليةيعني أحقاد وثارات،  ":.وذُحول: "قوله

 مثالً حرب بعاث ف،سنة  مائةأكثر منمنها احدة ربما دامت الوعموماً كانوا يعيشون في حروب وثارات 
 كبارهموسهم وءفني ر حتى  تجددكانت بمعنى أنها ،استمرت نحو مائة وعشرين سنة على أسباب تافهة

، فالمقصود وس قد حصدت من هذه الحربء تلك الرجد و-صلى اهللا عليه وسلم-ما جاء النبي لهم، فوزعماؤ
 كانت واألحالف الحروب حتى ممن ليسوا من األوس والخزرج، ف العرب قبائلينبالعداوة كانت موجودة أن 
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 جميعاً العرب والعجم  بين قلوبف اهللاكانوا أعداء فألَّهم شيء ال يخفى في تاريخ العرب ف، وهذا قائمة

  .فحصلت مكان تلك العداوات األخوة والرابطة اإليمانية

صلى -وا للنبي ء وفد عبد القيس لما جابين األوس والخزرج أنمنحصرة  ومما يدل على أن العداوات لم تكن
، ك هذا الحي من كفار مضرإنا ال نستطيع أن نأتيك إال في شهر الحرام وبيننا وبين: قالوا له -اهللا عليه وسلم
  . كان بينهم حروب فكانوا ال يأمنون على أنفسهمبمعنى أنهم

 فيه فدخل باإلسالم اهللا جاء فلما ،بينهم والوقائع قتالهم بسببها طال وذُحول وإحن وضغائن شديدة عداوة"

 قال والتقوى، البر على متعاونين اهللا، ذات في متواصلين اهللا، بجالل متحابين إخوانا صاروا منهم دخل من

وَألَّفَ بين قُلُوِبِهم لَو َأنفَقْتَ ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما َألَّفَتْ * هو الَِّذي َأيدك ِبنَصِرِه وِبالْمْؤِمِنين{ :تعالى اهللا
منَهيَألَّفَ ب اللّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيفْرة شفا على وكانوا ]رة األنفالسو) ٦٣-٦٢([ إلى آخر اآلية }بالنار من ح 

  "-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوُل بذلك عليهم امتن وقد لإليمان هداهم أن منها اهللانقذهم فأ كفرهم بسبب

 يذكر  وإن لم]سورة آل عمران) ١٠٣([ }وكُنتُم علَى شَفَا حفْرٍة من النَّاِر{ : قوله تعالى-رحمه اهللا– يفسرهنا 
  .ا المتصل بهذا لكنه دخل فيه من اآليةاًجزء

لم يكن بينكم وبين دخول النار إال أن  أنه والمعنى  على شفير جهنم، أووالمقصود بشفا حفرة أي على طرف
، فمن ترك ما -صلى اهللا عليه وسلم- من ذلك ببعث محمد -عز وجل-أنقذكم اهللا  لكن تموتوا فتدخلوها،

 تلك ترابطة القبيلة عاد واستبدل اإليمان بروابط أخرى ك-ى اهللا عليه وسلمصل-بعث به رسول اهللا 
عادت تلك  ذلك ، ومن استبدلها بالدم كالقوميات ونحوالعداوات، ومن استبدلها بالتراب عادت تلك العداوات

هؤالء من ؛ والسبب أن العداوات بين المسلمين العرب والعجم وأهل هذا البلد وذاك، وفي داخل البلد الواحد
والمنافرة، فال يمكن أن يجمع هذه بقى بينهم المشاحنة والكراهية فتهذه الناحية أو من هذه القبيلة أو نحو ذلك، 

  مع أنه]سورة المسد) ١([ }تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب{ : مؤكداً هذه الرابطة قال تعالىالرابطة اإليمانية،األمة إال 

ه؛ ألنه ليس  ومن أهل مكة ومن العرب ومن قريش، ومع ذلك تبت يدا-ليه وسلمصلى اهللا ع- النبي عم
  .مؤمناً

 صار البعيد وهكذا )١٠())سلمان منا أهل البيت((: مؤكداً هذه الرابطة -صلى اهللا عليه وسلم–النبي يقول و

إلى الجاهلية بأي ناس وليست شيئاً آخر، فمتى رجع ال والقريب بعيداً، فالرابطة هي الرابطة اإليمانية، قريباً
  .ب رجعت تلك العداوات بين األمةبالدم أو الترا من ألوانها سواء كانت لون

 لمـا  منهم عتب من فَعتَب حنَيٍن، غنائم قَسم يوم -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسوُل بذلك عليهم امتن وقد"

 ِبـي،  اُهللا فَهداكُم ضالال أجدكُم ألَم األنْصاِر، عشَرم يا((: فقال فخطبهم اهللا، أراه بما الِقسمة في عليهم فَضل

كُنْتُمو ِقينتَفَرم الَةً ِبي اُهللا فَألَّفَكُمعو ِبي؟ اُهللا فأغْنَاكُم((ورسوله اهللا: قالوا شيئاً قال كلما ف أمن)١١(".  

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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 ).٧٣٨ص  / ٢ج ) (١٠٦١ (باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوى إيمانه -رجه مسلم في كتاب الزكاة  أخ- 11



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٧(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر ويْأمرون ولْتَكُن من{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-المفسر قال 
ونفِْلحالْم مه لَِئكُأونكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم * ماءها جِد معاخْتَلَفُواْ ِمن بقُواْ وتَفَر الَ تَكُونُواْ كَالَِّذينو

ع ذَابع ملَه لَِئكُأونَاتُ ويالْبِظيم * دعتُم بَأكْفَر مهوهجتْ ودواس ا الَِّذينفََأم وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب موي
ونتَكْفُر ا كُنْتُمِبم ذَابفَذُوقُواْ الْع اِنكُما خَاِل* ِإيمِفيه مِة اللِّه همحفَِفي ر مهوهجتْ وضياب ا الَِّذينَأمووند * ِتلْك

الَِمينا لِّلْعظُلْم ِريدي ا اللّهمقِّ وِبالْح كلَيا عاتُ اللِّه نَتْلُوهِإلَى اللِّه * آيِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السِللِّه مو
وراُألم عجسورة آل عمران) ١٠٩-١٠٤([ }تُر[.  

منتصبة للقيام بأمر اهللا في الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي عن  }ةٌولْتَكُن منكُم ُأم{: يقول تعالى"
هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، : قال الضحاك ]سورة آل عمران) ١٠٤([ }وُأولَِئك هم الْمفِْلحون{ المنكر،

 وإن كان ن لهذا الشأيعني المجاهدين والعلماء، والمقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من األمة متصدية
رضي اهللا تعالى -عن أبي هريرة كما ثبت في صحيح مسلم  على كل فرد من األمة بحسبه، اًذلك واجب

فإن لم يستطع من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-عنه
ذلك من اإليمان حبة وليس وراء ((: ي روايةوف )١())فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

  .)٢())خردل

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن حذيفة بن اليمان 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ((
مع اآليات ة واألحاديث في هذا الباب كثير،  حسن:ورواه الترمذي وقال )٣()) لكمال يستجيبه فثم لتدعنَّ
  ."، كما سيأتي تفسيرها في أماكنهاالكريمة

  .. أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة الحمد هللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

والمقصود من هذه اآلية أن : -رحمه اهللا-حافظ ابن كثير  قال ال}ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ{ :-تبارك وتعالى-قوله ف
 بناء على أن -رحمه اهللا-هذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير ومتصدية لهذا الشأن، تكون فرقة من األمة 

                                                
بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   ابب -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان       - 1

 ).٦٩ص  / ١ج ) (٤٩ (واجبان

بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  باب - أخرجه مسلم في كتاب اإليمان       - 2
 ).٦٩ص  / ١ج ) (٥٠ (واجبان

ص  / ٥ج ) (٢٣٣٧٥(وأحمد ) ٤٦٨ص  / ٤ج ) (٢١٦٩ (ما جاء في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب –أخرجه الترمذي في كتاب الفتن  - 3
 ).٢٣١٣( برقم صحيح الترغيب والترهيبوحسنه األلباني في ) ٣٩١
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يكون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل فرض الكفاية إذا قام به البعض  للتبعيض، وعلى ذلك "نِم"
  . هذا احتماالً قريباًواآلية تحتمل، لباقين، فالمقصود وجوده دون النظر إلى فاعلهسقط عن ا

:  ولتكونوا أمة، كما يقول اإلنسان ألوالده: أي}ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ{ : فقوله بيانية،"نِم"أن تكون والمعنى اآلخر 

دون هم أبناء بررة  بعضأنه ال يريد منفالمقصود  أريد منكم أن تكونوا صالحين، ، أوأريد منكم أبناء بررة
أن أريد : مة، تقول كونوا أ أي}ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ{هنا و، ريد منهم أن يصيروا كذلك جميعاًوإنما يبعض، ال

األمر بالمعروف  :بناء عليه يكون المعنىبيانية ف" نِم " من فالن رجالً متميزاً أو عالماً وهكذا، فإذا كانتأجعل
 وأن ينهى عن المنكر،يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف ف ، عن المنكر من قبيل فرض العينوالنهي

-أمة تقوم بهذا، كما قال اهللا كونوا جميعاً اآلية معناها يقوم به، في سغير: وال تبرأ ذمته إال بذلك، وال يقول

) ١١٠([ }ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللِّهكُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون { :-عز وجل

 "نِم" بأن  القائليمكن لصاحب القول األولكما  وهذه اآلية يمكن أن يحتج بها لهذا القول، ]سورة آل عمران
عز -رت قائمة بأمر اهللا أي أن هذا وجد في هذه األمة فصا }كُنتُم خَير ُأمٍة{ :إن قوله : يقولنتبعيضية، أ

  . بقيام البعض بهذه الفريضة-وجل

وعلى كل حال خالف العلماء في مسألة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين أو فرض 
صلى – منها قوله أصل الخالف يدور على هذه اآلية، ثم بعد ذلك يستدلون بأدلةفمرجعه إلى هذه اآلية، كفاية 

جب  منكراً فإنه ي من رأى منكمالمعنى هنا :يقولونف ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(( :-اهللا عليه وسلم
  .عليه وال يعفيه أن يقوم أحد آخر بهذا

للتبعيض  هنا "نِم"فرض كفاية، وأن   أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-واهللا تعالى أعلم-واألقرب 
كُنتُم خَير { : التي ذكرها اهللا في قوله تكون بتلك المرتبة والمنزلة وأن ذلك إذا وجد فإن األمةوليست بيانية،

  .، بقيام بعضهم بذلك]سورة آل عمران) ١١٠([ }ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس

فإنه يجب عليه أن يغيره بحسب  ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده((: -صلى اهللا عليه وسلم-وأما قوله 
  .حصل المقصود، واهللا أعلم غيره استطاعته، فإن قام به

سورة آل ) ١٠٥([ اآلية }والَ تَكُونُواْ كَالَِّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ ِمن بعِد ما جاءهم الْبينَاتُ{ :ثم قال تعالى"

  .]عمران

مر بالمعروف مم الماضين في تفرقهم واختالفهم، وتركهم األ هذه األمة أن تكون كاأل-تبارك وتعالى-ينهى 
  .والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم

رضي اهللا تعالى - حججنا مع معاوية بن أبي سفيان: روى اإلمام أحمد عن أبي عامر عبد اهللا بن لحي قال
إن أهل ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال -ماعنه

يعني - ةة، وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين ملَّي دينهم على ثنتين وسبعين ملَّالكتابين افترقوا ف
 بهم تلك األهواء كما ىتجارأقوام ت سيخرج في أمتي ه كلها في النار إال واحدة وهي الجماعة، وإن-األهواء

لئن لم تقوموا بما ر العرب  واهللا يا معش))يتجارى الكلب بصاحبه، ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله
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من الناس أحرى أال يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد غيركم  لَ-صلى اهللا عليه وسلم-جاء به نبيكم 
  .)٤(بن حنبل ومحمد بن يحيىا

يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه  ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ :وقوله تعالى
  .-مارضي اهللا تعالى عنه-ل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس أه

وهم  :ال الحسن البصريق ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }الَِّذين اسودتْ وجوههم َأكْفَرتُم بعد ِإيماِنكُم فََأما{
  ."وهذا الوصف يعم كل كافر ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }كْفُرونفَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنْتُم تَ{ المنافقون،

ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر ويْأمرون ِبالْمعروِف { : قال-عز وجل-اهللا فهذه اآليات في غاية الترابط، 
 تَكُونُواْ كَالَِّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ ِمن بعِد ما جاءهم والَ{ :م قال ث]سورة آل عمران) ١٠٤([ }وينْهون عِن الْمنكَِر

 فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل االجتماع ودفع أسباب الشر ]سورة آل عمران) ١٠٥([ }الْبينَاتُ
يغرقون في صار أصحاب الشهوات ون افترقت األمة وءرك الناس كما يشارق والتطاحن، فإذا تُفوالت

 وإذا حصل هذا د،ب نقسام في األمة واالفتراق والشهواتهم، ونشأت األهواء والبدع والضالالت وحصل اال
الذي يخالفك في االعتقاد مهما ف، خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبكمن : وكما قيلهذا هو عين التفرق، ف

 فإن ذلك ال يغير من كوامن النفوس أبداً،ر باآلخَفسميته طيفاً أو سميته  العبارة  لهلطفتمهما وسميت اعتقاده 

  .شروره وغوائل بدعته وضاللتهعندئذ ظهرت  إذا جاءت اللحظات التي يتنفس فيها ولذلك

 هل يوجد وهابية مسيطرة  مثالًنفي لبنا فذلك ظاهراً عياناً،ولو نظرنا إلى ما حولنا من البالد فإننا نرى 
 اآلن ولماذا حصل حصليما  لبنان يحصل فيفلماذا  أبداً، ال يوجد ذلك ؟ونل تستحق اإلبادة كما يقومتسلطة

  ؟عشرين سنةقبل نحو ما حصل 
القتل الذريع ألناس مساكين أبعد ما يكونون عن الدين، ومع ذلك يقتلون قتالً في الشوارع،  ودالحقإنما هو 
الجثث منتفخة في وهكذا تجد ، أو السوار من المرأة أو نحو ذلكالساعة ؤخذ من أجل أن تاأليدي وتقطع 

 هؤالء عند هل  كانف،  األمر أشدفي العراق، و اآلنبوادر هذا ظاهرةو ، تمزق عنها الثياببعد أن الشوارع 

  على البقية؟هيمنة طائفة 

أمور الحياة إال ما رحم ربي، ومع هذه بالد ليس للعقيدة والدين عندهم أي تأثير في ، ف أبداً كذلك األمرليس
لكن حينما يوجد األمر  فهذا هو الخطر الذي يهددها، عقائد وبدع وأهواء وضالالتإذا افترقت األمة إلى ذلك 

ال  ف ثم يظهر العلم- توقف: لصاحبهاليق و ظهرت بادرة تنكربمعنى أنه كلما-بالمعروف والنهي عن المنكر 
والَ تَكُونُواْ { :لم، ولهذا قال بعدهإذا خالف من خالف فإنه يكون قد خالف عن ع ولذلك يبقى الناس على جهل،

 : ولهذا قال اهللا عن أهل الكتاب]سورة آل عمران) ١٠٥([ }كَالَِّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ ِمن بعِد ما جاءهم الْبينَاتُ

قعهم، احالهم وو فهذا هو ]سورة آل عمران) ١٩([ }ن بعِد ما جاءهم الِْعلْموما اخْتَلَفَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِإالَّ ِم{
  وقطعنا دابر الشر من أوله، وإذا ترك أقمنا الحجة على الناسفإذا قمنا باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يشاء من الذنوب والمعاصي عندئذ تتفرق بحيث يفعل المرء ما المطلقة حرية وال فكريةالحرية األمر بحجة ال

                                                
وصححه األلباني في صحيح الجامع ) ٣٢٤ص  / ٤ج ) (٤٥٩٩( باب شرح السنة – السنة وأبو داود عن أحمد في كتاب) ١٦٩٧٩(أخرجه أحمد  - 4

 ).٢٦٤١(برقم 
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 إلى  األمةتنقسم، وللعلم فإنه ال يمكن أبداً أن  يعادي بعضها بعضاًاً وأحزاباًف وشيع وتكون طوائاألمة وتنقسم
بل اجتمعوا في مكان واحد، وإن حتى تقريب في وجهات النظر  طوائف وأحزاب بينها توافق أو تواصل أو

تغيير ف هو واقع الحال، هذاويتمكن حتى يبطش به، آلخر بالريبة وهو يحدث نفسه متى ينظر إلى ا كل واحد
ه ال يغير ما شابه وراآلخَإلى طيف و والبدعة والكافر وما إلى ذلك ىاألسماء والعبارات من صاحب الهو

  .شيئاً

 تبارك– ذكر ، في هذه اآلية]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ :-عز وجل-اهللا يقول 

أهل البدع الحقيقة أن هؤالء هم أصحاب البدع، و: كثير من السلف قالواو جميعاً،  جزاء هؤالء-وتعالى
 قال -عز وجل- ألن اهللا لكن السياق في الكفار؛يدخلون في هذا، ويدخل فيه كل من عمل عمالً يسود وجهه، 

 ولهذا قال من قال من ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }فََأما الَِّذين اسودتْ وجوههم َأكْفَرتُم بعد ِإيماِنكُم{ :بعدها
يعني  ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }َأكْفَرتُم بعد ِإيماِنكُم{ :، فقولهفي المنافقين، وهم كفار في الباطنإنها : السلف

  . فإنهم لم يؤمنوا أصالًبعد إيمانكم الذي زعمتموه وأظهرتموه وإال

والمعنى  ،]سورة آل عمران) ١٠٦([} َأكْفَرتُم بعد ِإيماِنكُم{:  لقوله؛أهل الكتابإن هذه اآلية في : وبعضهم قال
  .-صلى اهللا عليه وسلم-آمنوا بكتابهم وكفروا بمحمد أنهم 

  وألهل البدع نصيب من هذا السوادويدخل فيها أهل النفاق،وعلى كل حال يدخل في هذه اآلية كل الكفار 

واألمن في اآلخرة بقدر ما يكون لإلنسان من بياض الوجه ، ووالبدعبقدر ما عندهم من الضالالت واألهواء 
الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم { :-تبارك وتعالى-قوله إن فعنده من االتباع واالستقامة ولزوم السنة، ولهذا 

ونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَِئكفي هذه  الظلم فسر-صلى اهللا عليه وسلم-النبي و ،]مسورة األنعا) ٨٢([ }ِبظُلٍْم ُأو 
من أمن اإلنسان ومن اهتدائه بقدر نه ينقص إ: ذلك ال يمنع أن يقالذا هو معنى اآلية، لكن هفبالشرك، اآلية 

وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ولهذا يتفاوتون في النعيم ؛ ألن الحكم المعلق على ما ينقص من إيمانه
 بقدر إيمانهم، واهللاوالشدة في الموقف يوم المحشر في العرق هم في اإليمان، وهكذا يتفاوتون بحسب تفاوت

  .المستعان

 من أهل العلم من ربطها بما قبلها ،]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ : تعالىوقوله
وُأولَِئك لَهم عذَاب { مرتبطة بما قبلها باعتبارإنها : يقولحيث  -رحمه اهللا-ككبير المفسرين ابن جرير 

ِظيمع* وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب مويوم  يكونالعذاب العظيم؟يكون متى و ]سورة آل عمران) ١٠٦-١٠٥([ }ي 
، ا مستأنفةلعلم من يرى أنهعذاب كائن لهم في ذلك اليوم، ومن أهل ا أي هوتبيض وجوه وتسود وجوه، 

كل هذا وحتمل أن يكون المراد بها أهل الردة، وهم بال شك داخلون في هذا، ي هذه اآلية أيضاً وعلى كل حال
 لكن إذا نظرت إلى المنقول عن السلف في ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }َأكْفَرتُم بعد ِإيماِنكُم{ :من أجل قوله تعالى

  .أهل البدعإنها في : ثرة من يقولالتفسير رأيت ك

"}ونا خَاِلدِفيه مِة اللِّه همحفَِفي ر مهوهجتْ وضياب ا الَِّذينَأميعني الجنة ماكثون ]سورة آل عمران) ١٠٧([ }و 
  .فيها أبداً ال يبغون عنها حوالً
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 تعالى رضي اهللا-رأى أبو أمامة : عن أبي غالب قالوقد روى أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه اآلية 
 قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى كالب النار شر: وساً منصوبةً على درج دمشق، فقال أبو أمامةء ر-عنه

أنت سمعته من رسول :  إلى آخر اآلية، قلت ألبي أمامة}يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{من قتلوه، ثم قرأ 
 سبعاً ما حتى عد.. الثاً أو أربعاًأسمعه إال مرةً أو مرتين أو ثلو لم : ، قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  .")٥(، وأخرجه أحمد في مسنده بنحوهه ورواه ابن ماج،هذا حديث حسن: ثم قالحدثتكموه، 

على الخوارج،   }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{هذا الوصف وحمل فيه اآلية هذا حديث مرفوع أطلق فيه 
ليس بقاطع، بمعنى أنه قد يكون الذي  وإن كان هذا -صلى اهللا عليه وسلم-سمعته من رسول اهللا : قوليو

كالب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من أنهم  هو -صلى اهللا عليه وسلم-سمعه من رسول اهللا 
، ولكن -صلى اهللا عليه وسلم-هللا  ال يكون سمع اآلية تقرأ في هذا المقام من رسول ا قديعني، ثم قرأ، قتلوه

أنهم يدخلون في هذا ول البدع ى أهها علفحملُ ،-صلى اهللا عليه وسلم-الظاهر أنه سمع ذلك جميعاً من النبي 
ذا السواد بحسب ما عندهم من البدع، فأصحاب البدع المكفرة لهم السواد ، أي يكون فيهم من ههبحسبيكون 

 ويوم الِْقيامِة تَرى الَِّذين كَذَبواْ علَى{ : يقول-عز وجل-واهللا واد بحسبه، التام، ومن كان دونهم فله من الس

ُأولَِئك هم * تَرهقُها قَتَرةٌ* ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبرةٌ{ :، وقال]سورة الزمر) ٦٠([ }اللَِّه وجوههم مسودةٌ
والَِّذين كَسبواْ السيَئاِت جزاء سيَئٍة ِبِمثِْلها وتَرهقُهم { :هكذا في قولهو، ]سورة عبس) ٤٢-٤٠([ }الْكَفَرةُ الْفَجرةُ

مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكا ُأوظِْلمِل ماللَّي نا مِقطَع مهوهجتْ وا ُأغِْشياِصٍم كََأنَّمع اللِّه ِمن نم ما لَها ِذلَّةٌ مِفيه 
ونسورة يونس) ٢٧([} خَاِلد[.  

ججه وبيناته أي هذه آيات اهللا وح ]سورة آل عمران) ١٠٨([ }اتُ اللِّه نَتْلُوها علَيكِتلْك آي{ :ثم قال تعالى"
  .نكشف ما األمر عليه في الدنيا واآلخرة : أي}ِبالْحقِّ{ نتلوها عليك يا محمد،

 ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي ال :أي ]سورة آل عمران) ١٠٨([ }لِّلْعالَِمينوما اللّه يِريد ظُلْما {
يجور، ألنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فال يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه، ولهذا 

 د له،ي الجميع ملك له وعب: أي] عمرانسورة آل) ١٠٩([ }وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{ :قال تعالى

}وراُألم عجِإلَى اللِّه تُرخرة، الحاكم في الدنيا  هو المتصرف في الدنيا واآل:أي ]سورة آل عمران) ١٠٩([ }و
  .واآلخرة

}نكَِر وِن الْمع نوتَنْهوِف ورعِبالْم ونرتْ ِللنَّاِس تَْأمٍة ُأخِْرجُأم رخَي ُل الِْكتَاِب كُنتُمَأه نآم لَوِباللِّه و تُْؤِمنُون
الْفَاِسقُون مهَأكْثَرو ْؤِمنُونالْم منْهم ما لَّهرخَي الَ * لَكَان ثُم ارباَألد لُّوكُموي قَاِتلُوكُمِإن يِإالَّ َأذًى و وكُمرضلَن ي

ونرنصالذِّلَّ* ي ِهملَيتْ عِربآضبالنَّاِس و نٍل مبحاللِّه و نٍل مبا ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحم نةُ َأياللِّه ء نٍب موا ِبغَض
عصوا وضِربتْ علَيِهم الْمسكَنَةُ ذَِلك ِبَأنَّهم كَانُواْ يكْفُرون ِبآياِت اللِّه ويقْتُلُون اَألنِبياء ِبغَيِر حقٍّ ذَِلك ِبما 

ونتَدعكَانُواْ يسورة آل عمران) ١١٢-١١٠([ }و[".  

                                                
وابن ماجه ) ٢٢٦ص  / ٥ج ) (٣٠٠٠(  باب تفسير سورة البقرة - تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأخرجه الترمذي في كتاب  - 5

وحسنه ) ٢٥٦ص  / ٥ج ) (٢٢٢٦٢( وأحمد )٦٢ص  / ١ج ) (١٧٦ (باب في ذكر الخوارج - ة والعلمافتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابفي 
 ).٣٥٥٤(األلباني في المشكاة برقم 
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      ، اهللا ]سورة آل عمران) ١٠٩([ }وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{ : في اآلية السابقة تعالىفي قوله

فََأما الَِّذين { : قال تعالى ذكر جزاء الذين اسودت وجوههم وجزاء الذين ابيضت وجوههم،-تبارك وتعالى-
ونتَكْفُر ا كُنْتُمِبم ذَابفَذُوقُواْ الْع اِنكُمِإيم دعتُم بَأكْفَر مهوهجتْ ودوفَِفي * اس مهوهجتْ وضياب ا الَِّذينَأمو

ونا خَاِلدِفيه مِة اللِّه همحعز وجل-فاهللا  ]سورة آل عمران) ١٠٧-١٠٦([ }ر- م هؤالء حينما عذب هؤالء ونع
م يكن ذلك التعذيب لنقص فالخلق كلهم عبيده، فللم يكن ظالماً لهم، بل له ما في السماوات وما في األرض، 

  .المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ملكه تام، ويجازي  بل،في ملكه

) ١١٠[( }م خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِسكُنتُ{: يخبر تعالى عن هذه األمة المحمدية بأنهم خير األمم فقال تعالى"

  .]سورة آل عمران

خير الناس :  قال}كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{: -رضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن أبي هريرة 
 اهللا رضي-للناس، تأتون بهم في السالسل في أعناقهم حتى يدخلوا في اإلسالم، وهكذا قال ابن عباس 

 }كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{:  ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس-تعالى عنهما

تَْأمرون ِبالْمعروِف {: يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير األمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال
  ".]سورة آل عمران) ١١٠[( }ن ِباللِّهوتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُو

   ناقصة؟متامة أ" كان"هل  }كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{: في قوله

ليست من النواسخ،  فهي  ال تحتاج إلى مبتدأ وخبر،التامة" كان"  أنناقصةال" كان" وتامةال" كان"فرق بين ال
فإذا جد، فو معناها كن فكان، فهذه تامة: قال اهللا له: تقول مثالًما م خير أمة، كدتُِجووعلى هذا يكون المعنى 

إذا كانت ناقصة أما هذا وصف ثابت لهم،  وإنما يكون ليست بمعنى المضي،هي ف تامة هنا في اآلية كانت
ي في  يعن"كنتم"هل تكون اً لها والخبر خبراً لها، فعندئذ  يكون المبتدأ اسم بحيثالمبتدأ والخبر تنسخ ناسخة

  ؟فقطالزمن الماضي خير أمة أخرجت للناس 
 في اللوح يعني" كنتم" إن :من فسرها بأنها ناقصة واعتبر فيها معنى المضي، قالوإنما ليس هذا هو المراد، 

  . أخرجت للناسخير أمةكنتم منذ آمنتم :  ومنهم من يقولخير أمة أخرجت للناس، المحفوظ

من جهة الداللة رها وعدم ذكرها سواء كْ هذه ِذ"كان"ن إ: -حمه اهللار- كابن جرير من يقول ومن أهل العلم
 أي حينما نزلت  األمة في الحاللهذهعلى المعنى األصلي الذي سيقت له اآلية، وهو أن هذا الوصف ثابت 

) ٨٦([ }كَثَّركُمواذْكُرواْ ِإذْ كُنتُم قَِليالً فَ{ : ومثل هذه اآلية قوله تعالى وليس ذلك في المضي،عليها هذه اآلية

 وما شابه ذلك، ]سورة األنفال) ٢٦([ }واذْكُرواْ ِإذْ َأنتُم قَِليٌل مستَضعفُون ِفي اَألرِض{ : وقوله]سورة األعراف
  .أخرجت للناس أنتم خير أمة فالمعنى

 ن معاوية بن ومستدرك الحاكم، من رواية حكيم بسند اإلمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجهوفي م"

أنتم توفون سبعين ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-حيدة عن أبيه 
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وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي ويروى من  )٦())عز وجلأمة أنتم خيرها وأنتم أكرم على اهللا 
  . نحوه-مارضي اهللا تعالى عنه-حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 

أشرف  فإنه -صلوات اهللا وسالمه عليه-محمد حازت هذه األمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها وإنما 
خلق اهللا وأكرم الرسل على اهللا وبعثه اهللا بشرع كامل عظيم لم يعطه نبياً قبله وال رسوالً من الرسل، 

رهم مقامه، كما روى من أعمال غييقوم القليل منه ما ال يقوم العمل الكثير فالعمل على منهاجه وسبيله 
: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال- عنه تعالىرضي اهللا-اإلمام أحمد عن علي بن أبي طالب 

وأعطيت مفاتيح نصرت بالرعب، ((:  قال؟يا رسول اهللا ما هو:  فقلنا)) أحد من األنبياءأعطيت ما لم يعطَ((
وقد وردت ،  وإسناده حسن)٧())ت أمتي خير األمم وجعل،األرض وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهوراً

  .أحاديث يناسب ذكر بعضها هاهنا

:  حدثه قال-رضي اهللا عنه- عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة يمن رواية الزهروثبت في الصحيحين 

يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفاً، تضيء ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا 
  تعالىرضي اهللا- فقام عكاشة بن محصن األسدي:  فقال أبو هريرة))ههم إضاءة القمر ليلة البدروجو

صلى اهللا عليه -فقال رسول اهللا ، يا رسول اهللا ادع اهللا أن يجعلني منهم: يرفع نمرة عليه، فقال -عنه
:  فقال،اهللا أن يجعلني منهم ادع ،يا رسول اهللا:  ثم قام رجل من األنصار فقال))اللهم اجعله منهم((: -وسلم

  .")٨())سبقك بها عكاشة((

 إلى آخره، يعني أنتم خير أمة }كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر{: قوله
وهذا يدل على أن األمة إذا حيث اتصفتم بهذه الصفة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أظهرت للناس، 

  وأنهاوتفضيلها، وهذا يدل أيضاً على أن هذه األمة أفضل األمم،تخلت عن هذا فقد تخلت عن سبب خيريتها 

وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى { : قال في حق بني إسرائيل قد-عز وجل-وإن كان اهللا أفضل من بني إسرائيل، 
الَِمينولعنهم-عز وجل-لما كفروا مقتهم اهللا  على عالم زمانهم، فيعني أنه فضلهمف ]سورة البقرة) ٤٧([ }الْع  

  .وحصل بهم ما حصلماً، وقطعهم في األرض أم

 خير وأنها -عز وجل– اهللا على كرامتهاو وشرفها األمة هذه فضيلة على الدالة األحاديث من آخر نوع"

  .واآلخرة الدنيا في األمم

إنِّي ألرجو ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- أنه سمع النبي -اهللا عنهرضي -روى اإلمام أحمد عن جابر 
 ))َأرجو أن يكُونُوا ثلثَ النَّاِس((: فكبرنا، ثم قال:  قال))أن يكُون من يتَِّبعِني ِمن ُأمِتي يوم الِْقيامِة ربع الْجنَِّة

 .)٩( وهكذا رواه عن طريق آخر وهو على شرط مسلم))وا الشَّطْرَأرجو أن تَكُونُ((: فكبرنا، ثم قال: قال

                                                
 باب صفة أمة محمد -وابن ماجه في كتاب الزهد ) ٢٢٦ص  / ٥ج ) (٣٠٠١( باب تفسير سورة آل عمران –أخرجه الترمذي في كتاب التفسير  - 6

 ).٤٤٧ص  / ٤ج ) (٢٠٠٢٩(وأحمد ) ١٤٣٣ص  / ٢ج ) (٤٢٨٨ (لمصلى اهللا عليه وس

 ).٣٩٣٩(وهو في السلسلة الصحيحة برقم ) ٩٨ص  / ١ج ) (٧٦٣(أخرجه أحمد  - 7

 باب الدليل على دخول -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢١٨٩ص  / ٥ج ) (٥٤٧٤(باب البرود والحبرة والشملة  -أخرجه البخاري في كتاب اللباس  - 8
  ).١٩٧ص  / ١ج ) (٢١٦ (ف من المسلمين الجنة بغير حساب وال عذابطوائ

  .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال شعيب األرنؤوط) ٣٨٣ص  / ٣ج ) (١٥١٥٤( أخرجه أحمد - 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٨

صلى اهللا -قال لنا رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وثبت في الصحيحين عن عبد اهللا بن مسعود 
 أن تَكُونُوا ثُلُثَ َأهِل َأما تَرضون((:  فكبرنا، ثم قال))أما تَرضون أن تَكُونُوا ربع َأهِل الْجنِِّة؟((: -عليه وسلم

  .)١٠())إنِّي ألرجو أن تَكُونُوا شطر َأهِل الْجنَّة((:  فكبرنا، ثم قال))الْجنَِّة؟

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن بريدة : حديث آخر

 وكذلك رواه عن طريق آخر وأخرجه ))نون صفاًأهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه األمة من ذلك ثما((
  .)١١(هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه: الترمذي وقال

نحن ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
ب من قبلنا وأوتيناه من اآلخرون األولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخوالً الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتا

بعدهم، فهدانا اهللا لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غداً لليهود 
]رواه البخاري ومسلم مرفوعاً بنحوه [))وللنصارى بعد غد

)١٢(.  

: -ى اهللا عليه وسلمصل-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 

  .)١٣( وذكر تمام الحديث))نحن اآلخرون األولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة((

كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن { :فهذه األحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى
 فمن اتصف من هذه األمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا ]سورة آل عمران) ١١٠([ }اللِّهالْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِب

 في حجة حجها -رضي اهللا تعالى عنه-بن الخطاب بلغنا أن عمر : الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة
  ."فقرأ هذه اآلية عةًِرأى من الناس ر

  .في األدباأو سوء تصرف، يعني رأى منهم ما ينعني سوء هيئة  ي، "عةًِرأى من الناس ر: "قوله

كُنتُم {:  في حجة حجها رأى من الناس رعة فقرأ هذه اآلية-رضي اهللا تعالى عنه-أن عمر بن الخطاب "
  .]رواه ابن جرير[ ه أن يكون من تلك األمة فليؤد شرط اهللا فيهامن سر:  ثم قال}خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس

 }كَانُواْ الَ يتَنَاهون عن منكٍَر فَعلُوه{ : بقوله تعالىأشبه أهل الكتاب الذين ذمهم اهللاتصف بذلك ومن لم ي

هذه األمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب ولهذا لما مدح تعالى  ]سورة المائدة) ٧٩([ اآلية
لَكَان خَيرا { -صلى اهللا عليه وسلم- بما أنزل على محمد :أي }ولَو آمن َأهُل الِْكتَاِب{ :تعالى، فقال وتأنيبهم
قليل منهم من يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم : أي }منْهم الْمْؤِمنُون وَأكْثَرهم الْفَاِسقُون لَّهم

  ."وأكثرهم على الضاللة والكفر والفسق والعصيان

                                                
ذه األمة   باب كون ه   -ومسلم في كتاب اإليمان     ) ١٢٢١ص   / ٣ج  ) (٣١٧٠( باب قصة يأجوج ومأجوج      - أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 10

 ).٢٠٠ص  / ١ج ) (٢٢١(نصف أهل الجنة 

 باب صفة أمة -وابن ماجه في كتاب الزهد ) ٦٨٣ص  / ٤ج ) (٢٥٤٦( باب ما جاء في صفة أهل الجنة - أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة - 11
إسناده صحيح رجاله ثقات : ألرنؤوطوقال شعيب ا) ٣٤٧ص  / ٥ج ) (٢٢٩٩٠(وأحمد ) ١٤٣٤ص  / ٢ج ) (٤٢٨٩ (-صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

 .رجال الصحيح

ومسلم في ) ٣٠٥ص  / ١ج ) (٨٥٦( باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم -أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  - 12
  ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧( باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة -كتاب الجمعة 

 ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧( باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة -لجمعة  كتاب ا- صحيح مسلم - 13
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٨(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 كرامتها ووشرفها األمة هذه لةفضي على الدالة األحاديث من آخر نوع": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

  .واآلخرة الدنيا في األمم خير وأنها -عز وجل– اهللا على

 ألرجو إنِّي(( :يقول -صلى اهللا عليه وسلم- النبي سمع أنه -رضي اهللا عنه-روى اإلمام أحمد عن جابر 

أن كُوني نِني متَِّبعي ِتي ِمنُأم موِة يامالِْقي عبنَّ رِةالْج(( رنا: قالقال ثم ،فكب :))وجَأر كُونُوا أنالنَّاِس ثلثَ ي(( 

  .)١( عن طريق آخر وهو على شرط مسلمرواه وهكذا ))الشَّطْر تَكُونُوا أن َأرجو((: قال ثم ،فكبرنا: قال

 اهللا صلى- اهللا رسول لنا قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود بن اهللا عبد عنوثبت في الصحيحين 
 َأهِل ثُلُثَ تَكُونُوا أن تَرضون َأما((: قال ثم، فكبرنا ))الْجنِِّة؟ َأهِل ربع تَكُونُوا أن تَرضون أما((: -عليه وسلم

  .)٢())الْجنَّة َأهِل شطر تَكُونُوا أن ألرجو إنِّي(( :قال ثم ،فكبرنا ))الْجنَِّة؟

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه- بريدة روى اإلمام أحمد عن: حديث آخر

 عن طريق آخر وأخرجه  رواهوكذلك ))أهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه األمة من ذلك ثمانون صفاً((

  .)٣(هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه: الترمذي وقال

نحن ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ي  عن النب-رضي اهللا تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
اآلخرون األولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخوالً الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 

 الناس لنا فيه تبع، غداً لليهود ،بعدهم، فهدانا اهللا لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه
]رواه البخاري ومسلم مرفوعاً بنحوه[ ))وللنصارى بعد غد

)٤(.  

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 

  .)٥(وذكر تمام الحديث ))نحن اآلخرون األولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة((

                                     
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال شعيب األرنؤوط) ٣٨٣ص  / ٣ج ) (١٥١٥٤( أخرجه أحمد - 1

باب كون هذه األمة  -ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٢٢١ص  / ٣ج ) (٣١٧٠(باب قصة يأجوج ومأجوج  -أخرجه البخاري في كتاب األنبياء  - 2
 ).٢٠٠ص  / ١ج ) (٢٢١ (نصف أهل الجنة

باب صفة أمة  -اب الزهد وابن ماجه في كت) ٦٨٣ص  / ٤ج ) (٢٥٤٦ (ما جاء في صفة أهل الجنة  باب- أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة - 3
إسناده صحيح رجاله ثقات : عيب األرنؤوطوقال ش) ٣٤٧ص  / ٥ج ) (٢٢٩٩٠(وأحمد ) ١٤٣٤ص  / ٢ج ) (٤٢٨٩ (-صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

  .رجال الصحيح
ومسلم في ) ٣٠٥ص  / ١ج ) (٨٥٦ (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم -أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  - 4

 ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧ ( باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة-كتاب الجمعة 

 ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧ ( باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة- كتاب الجمعة -صحيح مسلم  - 5
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تُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن كُن{ :فهذه األحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى
 فمن اتصف من هذه األمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا ]سورة آل عمران) ١١٠([ }الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللِّه

 في حجة حجها -رضي اهللا تعالى عنه-بلغنا أن عمر بن الخطاب : الثناء عليهم والمدح لهم كما قال قتادة
من سره أن يكون من تلك :  ثم قال}كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{: فقرأ هذه اآلية رأى من الناس ِرعةً

  .]رواه ابن جرير[األمة فليؤد شرط اهللا فيها 

كَا{ :هم اهللا بقوله تعالىومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذملُوهنكٍَر فَعن مع نوتَنَاهنُواْ الَ ي{ 

 ولهذا لما مدح تعالى هذه األمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب ]سورة المائدة) ٧٩([اآلية 
لَكَان خَيرا { -صلى اهللا عليه وسلم-بما أنزل على محمد : أي }ولَو آمن َأهُل الِْكتَاِب{ :وتأنيبهم، فقال تعالى

أي قليل منهم من يؤمن باهللا وما أنزل ] سورة آل عمران) ١١٠([ }منْهم الْمْؤِمنُون وَأكْثَرهم الْفَاِسقُون هملَّ
  ."إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضاللة والكفر والفسق والعصيان

  :عدبسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما ب

 ورأى منهم بعض ما  وذلك أنهم ازدحموا عليهأي أنه رأى منهم ما ال يليق ،"رأى من الناس ِرعةً: "قولهف

  .أنه رأى منهم ما ال يليققصود ، فالم براد بها سوء الهيئة ويراد بها سوء الفعل-بكسر الراء–، والرعة يكره

 ال تعارض ما سبق من قول اهللا }ر ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِسكُنتُم خَي{هذه األحاديث التي ذكرها إضافة إلى اآلية و

  .]سورة البقرة) ٤٧([ }وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمين{ : في بني إسرائيل-تبارك وتعالى-

وقد ذكرنا هناك بأن المقصود بتلك اآلية هو أنهم فضلوا على عالمي زمانهم ولم يفضلوا على هذه األمة، ثم 

ثُم َأورثْنَا الِْكتَاب الَِّذين { : تعالىورث الكتاب لهذه األمة، كما قالبعد ذلك نزع اهللا منهم هذا التفضيل وأ
سورة ) ٣٢([ اآلية }اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَا فَِمنْهم ظَاِلم لِّنَفِْسِه وِمنْهم مقْتَِصد وِمنْهم ساِبقٌ ِبالْخَيراِت ِبِإذِْن اللَِّه

حة  والنصوص مصر-صلى اهللا عليه وسلم- وهم هذه األمة، فخير أمة على اإلطالق هي أمة محمد ]فاطر

  .بهذا ال خفاء فيها

ولَو آمن َأهُل الِْكتَاِب لَكَان خَيرا لَّهم منْهم الْمْؤِمنُون وَأكْثَرهم {:  بعده من قوله-عز وجل-وأما ما ذكر اهللا 
ودخلوا في اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم-بمحمد  فالمقصود أنهم لو آمنوا ]سورة آل عمران) ١١٠([ }فَاِسقُونالْ

  .لكان خيراً لهم

 على طائفتين منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن وهم الذين عبر عنهم قسمهم  في هذه اآليةاهللا تعالىف

 إنه ثم -صلى اهللا عليه وسلم-هم ولم يتابعوا رسول اهللا بالفاسقين؛ ألنهم خرجوا عن اإليمان الذي وجب علي

ذا ه ف]سورة آل عمران) ١١٣([ }لَيسواْ سواء{ : تعالى قوله فييأتيسكما بعد ذلك فصل في حال الفريقين 

  .تفصيل لهذا على قول طائفة من أهل العلم كما سيأتي

ذلك  المقصود بيحتمل أن يكون ]سورة آل عمران) ١١٠([ }لْفَاِسقُونمنْهم الْمْؤِمنُون وَأكْثَرهم ا{ : تعالىوقوله

متابعاً لنبيه، ومنهم من   منهم من كان على دينه متمسكاً به أي أن-صلى اهللا عليه وسلم-قبل مبعث النبي 

 اختيار  هو ما ذكرته أوالً، وهو-واهللا تعالى أعلم-هذا تحتمله اآلية، وقد يكون المراد فكان خارجاً عن ذلك، 

  .-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
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 الملحدين، الكفرة الكتاب أهل على لهم والظَّفر النصر أن لهم ومبشِّرا المؤمنين عباده اًمخبر تعالى قال ثم"

 ]سورة آل عمران) ١١١([ }نصرونلَن يضروكُم ِإالَّ َأذًى وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ي{ : تعالىفقال

  ."أنوفهم وأرغَم اهللا أذلّهم خيبر يوم فإنهم وقع، وهكذا

مفرغاً من أعم األحوال، ويمكن أن يكون " إال" بـيمكن أن يكون هذا االستثناء }لَن يضروكُم ِإالَّ َأذًى{ :قوله

  . لن يضروكم لكن، أيمقطعاً بمعنى لكن

سمعوكم ما تكرهون في نبيكم وكتابكم وتسمعون  يعني كأن ي}لَن يضروكُم ِإالَّ َأذًى{: والمراد باألذى في قوله

  . من القبائح التي تسمعونها منهمه وما إلى ذلك وفي أم-عليه الصالة والسالم-منهم ما تكرهون في عيسى 

ن تبلغوا ضري إنكم ل(( : في الحديث القدسي يقول-عز وجل-األذى والضرر بينهما فرق فاهللا و
ويقول  ]سورة األحزاب) ٥٧([ }ِإن الَِّذين يْؤذُون اللَّه ورسولَه{ : في كتابه الكريم ومع ذلك يقول)٦())فتضروني

تبارك - وذلك أن األذى يمكن أن يوصله اإلنسان إلى اهللا )٧())يؤذيني ابن آدم(( :في الحديث القدسي اآلخر

فهذا من ، ويكذب عليه وما أشبه ذلك، -عز وجل-حبة والولد ويشرك باهللا  كالذي ينسب إليه الصا-وتعالى

تبارك –، فاهللا -تبارك وتعالى-لكن الضرر أبلغ من األذى فال يستطيع أحد أن يلحق الضرر باهللا األذى، 

 ومعنى و دونه، فاألذى ليس بضرر وإنما ه]سورة آل عمران) ١١١([} لَن يضروكُم ِإالَّ َأذًى{ : هنايقول -وتعالى

  حيثلن يصلوا إليكم بما يحبون من النكاية والقتل وما أشبه ذلك، ولكنه أذى بما تكرهون سماعه: اآلية

في  إلى أبعد من ذلك مما يكون أثره لن يصل األمرف فحسب، من قالة السوء ونحو هذايسمعونكم ما تكرهون 

  . ونحوهأهل اإليمان بالقتلوإصابة  الواقع من النيل منكم

 وبني قينقاع بني المدينة يهود من قبلهم من وكذلك أنوفهم، وأرغَم اهللا أذلّهم خيبر يوم فإنهم وقع، وهكذا"

 في -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة كسرهم بالشام النصارى وكذلك اهللا، أذلهم كلهم قريظة وبني النِضير

 حتى بالشام قائمة اإلسالم عصابة تزال وال ،الداهرين ودهر اآلبدين أبد الشام ملك وسلبوهم موطن، ما غير

 الصالة أفضل عليه- محمد بشرع -عليه السالم- ويحكم كذلك، وهم -عليه السالم- مريم بنا عيسى ينزل

  .اإلسالم إال يقبل وال الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصِليب، فيكْسر -والسالم

 ]سورة آل عمران) ١١٢([ } َأين ما ثُِقفُواْ ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاِسضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ{ :تعالى قال ثم

 الذمة عقْد وهو اهللا، من بذمة: أي }ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه{ يأمنون فال كانوا أينما والصغَار الذلة اهللا ألزمهم: أي

  .الملة كامأح وإلزامهم عليهم، الجزية وضرب لهم

 ولو المسلمين من واحد أمنَه إذا واألسير والمعاهد المهادن في كما لهم، منهم أمان: أي }وحبٍل من النَّاِس{

  .العلماء قولي أحد على عبد، وكذَا امرأة،

 وعهد اهللا من بعهد: أي }ِإالَّ ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاِس{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال

  ."أنس بن والرِبيع والسدي، وقتادة، والحسن، والضحاك، وعطَاء، وِعكِْرمة، مجاهد، قال هكذا الناس، من

                                     
 ).١٩٩٤ص  / ٤ج ) (٢٥٧٧ (باب تحريم الظلم - البر والصلة واآلدابأخرجه مسلم في كتاب  - 6

ومسلم ) ٢٧٢٢ص  / ٦ج ) (٧٠٥٣] (سورة الفتح) ١٥([ }يِريدون َأن يبدلُوا كَلَام اللَِّه{: باب قول اهللا تعالى - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - 7
  ).١٧٦٢ص  / ٤ج ) (٢٢٤٦ (باب النهي عن سب الدهر - األلفاظ من األدب وغيرهافي كتاب 
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 عقد أهل  بأنه العهد الذي يعطيهم إياه أهل اإليمان؛ ألن-عز وجل-بعض أهل العلم يفسر الحبل من اهللا 

العالقات بينهم وبين سائر ف، -تبارك وتعالى-ار إنما يكون موافقاً ألمر اهللا  وحلهم مع غيرهم من الكفاإليمان

 هو ما -عز وجل-على هذا يكون الحبل من اهللا والطوائف واألمم تكون موافقة لشرع اهللا تبارك و تعالى، 
  .يعطيهم أهل اإليمان من العهد واألمان والعقد ونحو ذلك

هذا قول مشهور قال به فمن العهود واألمان ونحو ذلك، ن ير المسلميوالحبل من الناس هو ما يعطيهم إياه غ

  .كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم

بينهم مما يكون عباده والحبل من الناس هو ما يعطيهم إياه الحبل من اهللا هو العهد من اهللا، : وبعضهم يقول

  .واهللا أعلمضاً، لكن هذا أشهر هذه األقوال، من العهود ونحو هذا، فالحاصل أن اآلية قيل فيها غير هذا أي

 وهم اهللا من بغضب فالتزموا ُألزموا أي ]سورة آل عمران) ١١٢([ }وا ِبغَضٍب من اللِّهءوبآ{ :وقوله"

  ."اًوشَرع اًقَدر ُألِزموها: أي ]سورة آل عمران) ١١٢([ } المسكَنَةُوضِربتْ علَيِهم{ يستحقونه

 هي، فالمراد بالمسكنة معروفاألحوال حتى ولو كان لهم عهد، وفارقهم بحال من ال ت سكنةالغضب والم

  .همهذا أمر ال يكاد يفارقفخشوع الظاهر تذلالً وانكساراً لضعف الحال، خشوع الفقر وذل النفس والحاجة و

 }ون اَألنِبياء ِبغَيِر حقٍّ ذَِلك ِبما عصوا وكَانُواْ يعتَدونذَِلك ِبَأنَّهم كَانُواْ يكْفُرون ِبآياِت اللِّه ويقْتُلُ{ :قال ولهذا"

 والصغَار الذلة ذلك فأعقَبهم والْحسد، والبغْي الكبر ذلك على حملهم وإنما أي ]سورة آل عمران) ١١٢([

  .اآلخرة بذلة متصالً أبداً والمسكنة

 بآيات الكفر على حملهم إنما :أي ]سورة آل عمران) ١١٢([ }واْ يعتَدونذَِلك ِبما عصوا وكَانُ{ :تعالى قال ثم

 لمعاصي والغشيان -عز وجل- اهللا ألوامر العصيان يكثرون كانوا أنّهم لذلك ضوايوقُ اهللا رسل وقتل اهللا

  .المستعان -عز وجل- واهللا ذلك، من باهللا فعياذًا اهللا، شرع في واالعتداء اهللا،

يْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم *  من َأهِل الِْكتَاِب ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آياِت اللِّه آنَاء اللَّيِل وهم يسجدونسواءلَيسواْ {
وما يفْعلُواْ  *ن الصاِلِحيناآلِخِر ويْأمرون ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنكَِر ويساِرعون ِفي الْخَيراِت وُأولَِئك ِم

تَِّقينِبالْم ِليمع اللّهو هوكْفَرٍر فَلَن يخَي ًئا * ِمناللِّه شَي نم مهالَدالَ َأوو مالُهوَأم منْهع واْ لَن تُغِْنيكَفَر الَِّذين ِإن
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكُأوتْ * وابَأص ا ِصرثَِل ِريٍح ِفيها كَمنْياِة الديِفي ِهِذِه الْح نِفقُونا يثَُل مم

ونظِْلمي مهَأنفُس لَِكنو اللّه مها ظَلَممو لَكَتْهفََأه مهواْ َأنفُسٍم ظَلَمثَ قَورسورة آل عمران) ١١٧-١١٣([} ح[.  

 نزلت اآليات هذه نإ: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن العوِفي ورواه وغيره إسحاق بن محمدقال 

  ."الكتاب أهل أحبار من آمن فيمن

  لنوأنهم اسقينؤالء الفر أن أهل الكتاب على طائفتين منهم من آمن وأكثرهم الفاسقون، وذكر حال هكَهناك ذَ

 :قالف آخر ما ذكر، ثم ذكر بعد ذلك تفصيالً إلى ضربت عليهم الذلة والمسكنةأنهم ، ويضروكم إال أذى

}اءوواْ سسةٌلَيِل الِْكتَاِب ُأمَأه نفأثنى على أهل اإليمان منهم، وهم الذين آمنوا ]سورة آل عمران) ١١٣([ } م ،

 قبل مبعث النبي اآلية تحتمل معنى آخر وهو أنه وصف أهل اإليمان منهم و -صلى اهللا عليه وسلم-بمحمد 

  .من كانوا على الدين الصحيحم -صلى اهللا عليه وسلم-
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 سوى اإلسالم ومتابعة النبي  دينقبل من أحد ال ي-صلى اهللا عليه وسلم-بعد بعث النبي وعلى كل حال فإنه 

 أن يوصف أحد من أهل الكتاب -صلى اهللا عليه وسلم- وال يمكن بعد مبعث النبي -عليه الصالة والسالم-

فالمقصود أن هذه اآلية على المعنى األول أنها في المؤمنين  ليه، ثنى عبأنه على شيء وأنه على استقامة أو ي
الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ { :-عز وجل- كما ذكر هنا، وكما قال اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-بمحمد 
وِإن ِمن َأهِل الِْكتَاِب لَمن يْؤِمن ِباللِّه وما {  وفي اآلية األخرى]سورة البقرة) ١٢١([ } ُأولَِئك يْؤِمنُون ِبِهِتالَوِتِه

 ِإلَى وِإذَا سِمعواْ ما ُأنِزَل{ : قوله وكذلك]سورة آل عمران) ١٩٩([ }َل ِإلَيِهم خَاِشِعين ِللِّهُأنِزَل ِإلَيكُم ومآ ُأنِز
فهؤالء كلهم ،  إلى آخر اآلية]سورة المائدة) ٨٣([ } عرفُواْ ِمن الْحقَِّالرسوِل تَرى َأعينَهم تَِفيض ِمن الدمِع ِمما

واْ ولَتَِجدن َأقْربهم لَتَِجدن َأشَد النَّاِس عداوةً لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود والَِّذين َأشْركُ{: -عز وجل-كما قال اهللا 
ذَِلك ِبَأن ِمنْهم { :ليس كل النصارى، وإنما قال ]سورة المائدة) ٨٢([ }مودةً لِّلَِّذين آمنُواْ الَِّذين قَالُواْ ِإنَّا نَصارى

ونتَكِْبرسالَ ي مَأنَّهانًا وبهرو يِسينِقس*ا ُأنِز وواْ مِمعا ِإذَا سِع ِمممالد ِمن تَِفيض منَهيى َأعوِل تَرسَل ِإلَى الر
الشَّاِهِدين عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُونقِّ يالْح فُواْ ِمنرقِّ* عالْح اءنَا ِمنا جمِباللِّه و ا لَنَا الَ نُْؤِمنم٨٢([ }و-

 فهذا ال يقوله الكفار منهم، وإنما هي في الذين آمنوا أمثال النجاشي وعبد إلى آخر ما ذكر، ]سورة المائدة) ٨٤

 فإن األوصاف المذكورة بعدها ال يمكن أن -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا بن سالم وأمثال هؤالء ممن تابع النبي 

  . فهي مصرحة بذلك، وبالكتاب الذي جاء به-صلى اهللا عليه وسلم-تكون إال فيمن آمن بالنبي 

هؤالء  و،أنهم أقرب إلى المسلمين وام في الثناء على النصارى ومدحهمس بها كثيراً هذه األيلبهذه اآليات يو

  ربنا آمنا فاكتبنا مع: وال يقولون-صلى اهللا عليه وسلم-ال تسيل دموعهم إذا سمعوا ما جاء به الرسول 

 اآلية وإنما يكمل اآلية فيتضح المراد بها، وإال الشاهدين، فهم ال يؤمنون إطالقاً، فينبغي لإلنسان أن ال يبتر

عرفوا الحق وجحدوه، فجمعوا بين الضالل وبين فهم وبين اليهود، فإن هؤالء النصارى اليوم ال فرق بينهم 

 وما ،، فهؤالء ليسوا أقرب للمسلمين فكل ذلك وقع لهمالمكابرةالغضب، فكفرهم اجتمع فيه الجهل والعناد و

  .عامته إنما يقع بسبب النصارى، واهللا المستعان مشارق األرض ومغاربها لمسلمين فيليجري 

 سعية بن وثعلبة عبيد بن وأسد سالم بن اهللا كعبد الكتاب أهل أحبار من آمن فيمن نزلت اآليات هذه نإ"

 ولهذا سلموا،أ الذين وهؤالء الكتاب أهل من بالذم ذكرهم تقدم من يستوي ال: أي وغيرهم، سعية بن وأسيد

 ومنهم المؤمن منهم بل ،سواء حد على كلهم ليسوا: أي ]سورة آل عمران) ١١٣([ }لَيسواْ سواء{ :تعالى قال

  ."]سورة آل عمران) ١١٣([ }من َأهِل الِْكتَاِب ُأمةٌ قَآِئمةٌ{ :تعالى قال ولهذا المجرم،

 على المعنى ، وهذا والذين كفروا به-صلى اهللا عليه وسلم-الذين آمنوا بالنبي يعني  }لَيسواْ سواء{: قوله

  .-رحمه اهللا-وهو اختيار كثير من المحققين ومنهم ابن جرير آنفاً، الذي ذكرته 

 لشرعه مطيعة اهللا بأمر قائمة: أي ]سورة آل عمران) ١١٣([ }من َأهِل الِْكتَاِب ُأمةٌ قَآِئمةٌ{: تعالى قال ولهذا"

سورة آل ) ١١٣([ }يتْلُون آياِت اللِّه آنَاء اللَّيِل وهم يسجدون{ مستقيمة يعني }قَآِئمةٌ{ فهي اهللا نبي متبعة
  ."التهجد ويكثرون الليل يقومون: أي ]عمران

  .لليل والمراد ساعات ا،يإنْ فآناء جمع مفرده ،يعني في ساعات الليل} آنَاء اللَّيِل يتْلُون آياِت اللِّه{ :قوله
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 مع أنه ورد  أيضاًليل وفي السجودهل المراد أنهم يتلون آيات اهللا في ساعات ال }وهم يسجدون{ :وقوله

  ون القرآن في السجود؟ء، فهل المراد أنهم يقروابن عباسمن حديث علي   جاء كماذلكالنهي عن 

ه  أن-واهللا أعلم-العتبار، والذي يظهر بهذا ا  معنى اآلية-بناء عليه-هكذا فهم بعض أهل العلم واستشكلوا 

 المرادأن ب  من أهل العلمليس المراد أنهم يتلون آيات اهللا في ساعات الليل وفي السجود، ولذا فسره طائفة

تلونه  يلشيء قد يعبر عنه بجزئه وعليه يكون المعنى أنهم الصالة وأنه عبر عنها بركن منها، فافيأنهم يتلونه 

  .سجود:  الصالة فالصالة يقال لهافي ساعات الليل وفي

    في ساعات الليل وهم مع ذلك يسجدون هللا ،آناء الليل آيات اهللا إنهم يتلون:  ولعل األحسن من هذا أن يقال

أنهم يتلون آيات  : همالكن ذكر لهم صفتينونه في حال السجود ءال أنهم يقر،  ويتقربون إليه-تبارك وتعالى-

المراد  إن : بعد ذلكيمكن أن يقالفهم هذا المعنى ، فإذا فُ-تبارك وتعالى-هللا اهللا وهم مع ذلك يسجدون 

 تالسجود ال يكون منفرداً وإنما يكون في صالة إال في حاالمعلوم أن من ال و، الصالةهوالسجود ب

  . وسجود التالوةسجود الشكركمخصوصة 

يْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ويْأمرون { صلواتهم في القرآن ويتلون التهجد ويكثرون الليل يقومون: أي"
اِلِحينالص ِمن لَِئكُأواِت ورِفي الْخَي وناِرعسينكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعسورة آل عمران) ١١٤([ }ِبالْم[ 

َل ن يْؤِمن ِباللِّه وما ُأنِزَل ِإلَيكُم ومآ ُأنِزوِإن ِمن َأهِل الِْكتَاِب لَم{: السورة آخر في المذكورون هم وهؤالء
  ."]سورة آل عمران) ١٩٩([ اآلية }ِإلَيِهم خَاِشِعين ِللِّه

صلى اهللا -من آمن بمحمد أي  بأن هؤالء هم أهل اإليمان، -رحمه اهللا- هذا تصريح من الحافظ ابن كثير

  . هم الذين دخلوا في اإلسالمئفة منهم فالثناء الذي في هذه اآلية على طا-عليه وسلم

 بل اهللا عند يضيع ال :أي ]سورة آل عمران) ١١٥([ }وما يفْعلُواْ ِمن خَيٍر فَلَن يكْفَروه{ :هاهنا قال وهكذا"

 وال عامل عمل عليه يخفى ال: أي ]سورة آل عمران) ١١٥([ }واللّه عِليم ِبالْمتَِّقين{ الجزاء أوفر به مهيجزي

  ."عمالً أحسن من أجر لديه يضيع

:  تقولواحد،مفعول مع أنه ال يتعدى إال إلى عداه إلى مفعولين " يكفروه"هذا الفعل  }فَلَن يكْفَروه{: في قوله

إلى العمل الذي يرجع  فالمفعول األول يرجع إليهم والمفعول الثاني }فَلَن يكْفَروه{:  هناقاللكن كفر بكذا، 
 مثل ى إلى مفعولينعدن معنى فعل آخر يصح أن يمنه قد ضإ :في مثل هذه الحال يمكن أن يقالعملوه، و

 مفعولين حرمت زيداً حقه، فصار متعدياً إلى:  مثالًتقول وما يفعلوا من خير فلن يحرموه،: أي، الحرمان

أنه قد ضمن معنى فعل  على ذلك ى إلى مفعول واحد، فلما عدي إلى مفعولين دلَّعدياألصل أنه  فربخالف كفَ

هم وعد اهللا هؤالء يقع ل أي أن  فلن يحرموه، فيكون المعنىى إلى مفعولين وهو الحرمان، أن يعدآخر يصح
 ولن يحصل لهم شيء من الحرمان من األجر مما عملوا من  يجحد عملهم وإحسانهمبأن ال -عز وجل-

  .الصالحات واهللا أعلم

ما و(متواترة هي  قراءة أخرىها في ]سورة آل عمران) ١١٥([ }لُواْ ِمن خَيٍر فَلَن يكْفَروهوما يفْع{هذه اآلية و

  .)تفعلوا من خير فلن تكفروه
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 األمة، ههذ  عموم إلىاًموجهفيها الخطاب يكون )  تكفروهوما تفعلوا من خير فلن (على قراءة التاءهذه اآلية و

  األولىعلى القراءةأما عموم األمة، و من أهل الكتاب ثم خاطبآمنوا  الذين علىى ثن أن اهللا تعالى أيعني

}هوكْفَرٍر فَلَن يخَي لُواْ ِمنفْعا يمهل الكتاب فواضح أن المقصود بهم أ}و.  

 ال :أي }للِّه شَيًئالَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم والَ َأوالَدهم من ا{ بأنه المشركين الكفرة عن مخبرا تعالى قال ثم"
دربهم أراده إذا عذابه وال اهللا بأس عنهم ي }ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكُأوسورة آل ) ١١٦([ }و

  ."]عمران

 مويدخل فيه-عموم الكفار   ذكر بعد، وآمنوا-صلى اهللا عليه وسلم-حال الذين تابعوا النبي تعالى لما ذكر 

  . لن تنفعهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئاً،أنهمذكر  و-لياً كفار أهل الكتابدخوالً أو

ذكر األوالد واألموال وجهه ال يخفى، وذلك أن أقرب الناس إلى اإلنسان هم ولده الذين يتعزى بهم بالنسبة لو

أقرب  فإذا كان ،ه يشاء فهي ملك لويتصرف فيها كماجري فيها حكمه موال ياألو ،ويتقوى بهم ويتكثر بهم
من باب أولى ال ينفعهجري فيها حكمه ال تنفعه فغيرهالناس إليه وأمواله التي ي .  

األموال واألوالد، واهللا هي عنه فتن به الناس مما يصدهم عن الحق ويصرفهم أضف إلى ذلك أن عامة ما ي

  .]ورة الكهفس) ٤٦([ }الْماُل والْبنُون ِزينَةُ الْحياِة الدنْيا{ :يقول

ألنه وقع منهم هذا ؛  المنافقين وما وصفهم به أخبر أنه لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهمعالىت اهللا ولما ذكر
الولد مجبنة محزنة ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-من أجل إحراز األموال واألوالد، والنبي  نالنفاق والتلو

  .)٨())مبخلة

 مثَُل ما ينِفقُون{ :تعالى فقال -والسدي والحسن مجاهد قاله- الدار هذه في لكفارا ينفقه لما مثالً ضرب ثم" 

ا ِصرثَِل ِريٍح ِفيها كَمنْياِة الديرضي- عباس ابن قاله شديد، برد :أي ]سورة آل عمران) ١١٧([ }ِفي ِهِذِه الْح 

  .وغيرهم أنس بن والرِبيع والضحاك، لحسن،وا وقتادة جبير بن وسعيد وِعكِْرمة، ،-اهللا تعالى عنهما

، نار: أي }ِفيها ِصر{ ومجاهد أيضاً -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن وعن ،وجِليد برد: عطاء وقال
  ."بالنار الشيء حرقي كما والثمار الزروع يحرق الجليد سيماوال  الشديد البرد فإن ؛األول إلى يرجع وهو

 بالبرد، ا بعضهم فسره}ِفيها ِصر{هذه اللفظة فين األقوال، وهذا من مزايا هذا التفسير، هذا وجه جيد للجمع ب

ا الصوت قد يكون في الصرير هو الصوت، وهذحرقة، و بالنار الما بالريح، وبعضهم فسرهاوبعضهم فسره

 بينها وال يحتاج ذلك منا وهذه المعاني المذكورة في هذه اآلية ال منافاةالريح لشدتها وقد يكون ذلك في النار، 

 أنها ريح لها صوت لشدتها وقوتها، فهي ريح باردة تتلف حروثهم أي }ِفيها ِصر{إلى ترجيح، وإنما يقال

ا الذي ذكره الحافظ ابن هذيكون ذلك أثر اإلحراق بالنار فكأن هذه الزروع قد أحرقت، ووزروعهم وثمارهم ف

نها  الذين حددوا أ-مرضي اهللا عنه- خالفاً لبعض السلف -رحمه اهللا- وهو اختيار الحافظ ابن القيم كثير هنا

على كل حال ال حاجة و، حيث فسرها بالريح الباردة -رحمه اهللا-ابن جرير ى ذلك كما مشى علالبرد الشديد 

هذه األقوال ويكون ذلك من قبيل اختالف التنوع ال يمكن أن يجمع بين  على قول ابن جرير؛ ألنه لالقتصار

                                     
 ).٧١٦٠( وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )١٧٩ص  / ٣ج ) (٤٧٧١(والحاكم ) ٢٣٦ص  / ١ج ) (٦٥١(أخرجه الطبراني في  الكبير  - 8
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فرق كبير بين الريح إنه يوجد ، وإال فيه الحال عند الجمع بين األقوالول إلئما ي وهذا باعتبار ختالف التضادا

 كهذا ما يمكن جمع األقوال فيهوبين النار وبين البرد فهذا في الواقع اختالف تضاد، لكن من اختالف التضاد 

  .المثال

"}مهواْ َأنفُسٍم ظَلَمثَ قَورتْ حابَأصلَكَتْهفْعة بذلك يعني أحرقته،ف: أي ]سورة آل عمران) ١١٧([ } فََأهإذا الس 

 وأفسدته، به فذهبت زرع أو ثمر من فيه ما وأعدمتْ فدمرته حصاده أو دادهِج آن قد حرث على نزلت

 أذهب كما مرتهاوث الدنيا هذه في أعمالهم ثواب اهللا يمحق الكفار فكذلك ،إليه كان ما أحوج صاحبه فعدمه

وما ظَلَمهم اللّه { أساس غير وعلى أصل غير على بنوها هؤالء وكذلك ،صاحبه بذنوب الحرث هذا ثمرة
ونظِْلمي مهَأنفُس لَِكنسورة آل عمران) ١١٧([ }و[".  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٩(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 بدِت يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ ِبطَانَةً من دوِنكُم الَ يْألُونَكُم خَباالً ودواْ ما عِنتُّم قَد{ :قوله تعالى تفسير
ِقلُونتَع اِت ِإن كُنتُماآلي نَّا لَكُميب قَد رَأكْب مهوردا تُخِْفي صمو اِهِهمَأفْو اء ِمنغْضالْب * مونَهالء تُِحبُأو اَأنتُمه

نَّا وقَالُواْ آم ِإذَا لَقُوكُمِبالِْكتَاِب كُلِِّه و تُْؤِمنُونو ونَكُمِحبالَ يوتُواْ وِظ قُْل مالْغَي اَألنَاِمَل ِمن كُملَيواْ عضاْ عِإذَا خَلَو
ِإن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسْؤهم وِإن تُِصبكُم سيَئةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تَصِبرواْ * ِبغَيِظكُم ِإن اللّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر

  .]سورة آل عمران) ١٢٠-١١٨([ }م كَيدهم شَيًئا ِإن اللّه ِبما يعملُون مِحيطٌوتَتَّقُواْ الَ يضركُ

 وما سرائرهم على يطلعونهم: أي ،بطانة المنافقين اتخاذ عن المؤمنين عباده ناهياً -تبارك وتعالى- يقول"

 وما مخالفتهم في يسعون: أي خباالً المؤمنين يألون ال وطاقتهم بجهدهم والمنافقون ألعدائهم، يضمرونه

  ."ممكن بكل يضرهم

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 من  أي]سورة آل عمران) ١١٨([ }ذُواْ ِبطَانَةً من دوِنكُميا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخ{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
:  وإن شئت أن تقول،بجميع طوائفهم وأصنافهم، والبطانة شبهت بما يلي الجسد من الثياب فار الكغيركم من

بما يلي البطن من الثياب، فهؤالء لما كانوا من خاصتهم ومن المقربين الذين يطلعون على دخائلهم وما 
 على أحوالهم، من الثياب لشدة قربهم منهم ومعرفتهم واطالعهم يختص بهم كانوا بمنزلة ما يلي الجسد

  .اباً يطلعون على دخائل األمور، أو اتخاذهم مستشارين أو نحو ذلكتَّكاتخاذهم كُ

هم ال يدخرون في ذلك  ف،يستطيعون إيصاله إليكم  نقصأي  أي ال يقصرون في}الَ يْألُونَكُم خَباالً{ :قوله
  .له فهم مجتهدون في تحصي مكل شيء يدخل عليكم الفساد من جهتهبل جهداً، 

ال :  أي}الَ يْألُونَكُم خَباالً{ : فقوله على الفساد سواء كان ذلك في البدن أو العقل أو المال،طلقوالخبال ي
  . يبذلون كل جهد مستطاع في إضعافكم وكل ما يجلب الوهن إليكم بلون وال يقصرونئيفت

 المكر من يستطيعونه وبما ممكن بكل يضرهم وما مخالفتهم في يسعون: أي خباالً المؤمنين يألون ال"

  .عليهم ويشُقّ ويخرجهم المؤمنين يعنتُ ما ويودون والخديعة،

 الذين أهله خاصة هم الرجل وبطانة األديان، أهل من غيركم من أي }الَ تَتَِّخذُواْ ِبطَانَةً من دوِنكُم{: وقوله

  .أمره ةداخل على يطلعون
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صلى اهللا - اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- سعيد أبي عن وغيرهما والنسائي البخاري روى وقد
 بالخير تأمره بطانة، بطانتان له كانت إال خليفة من استخلف وال نبي ِمن اهللا بعث ما((: قال -عليه وسلم

  .)١())اهللا عصم من والمعصوم عليه، وتحضه بالسوء تأمره وبطانة عليه، وتحضه

 هاهنا إن: -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن لعمر قيل: قال هقانةالد أبي ابن عنوروى ابن أبي حاتم 

  .المؤمنين دون من بطانة إذًا اتخذت قد: قال ؟كاتباً اتخذته فلو كاتب حافظ الحيرة أهل من غالماً

 على استطالة فيها التي الكتابة في استعمالهم يجوز ال الذمة أهل أن علىيل دل اآلية هذه مع األثر هذا ففي

 قال ولهذا الحرب؛ أهل من األعداء إلى يفْشوها أن يخْشَى التي أمورهم دواخل على واطالع مسلمينال

  .]سورة آل عمران) ١١٨([ }الَ يْألُونَكُم خَباالً ودواْ ما عِنتُّم{ :تعالى

 الح قد: أي ]سورة آل عمران) ١١٨([ }م َأكْبرقَد بدِت الْبغْضاء ِمن َأفْواِهِهم وما تُخِْفي صدوره{ :تعالى قال ثم

 البغضاء من صدورهم في عليه مشتملون هم ما مع العداوة من ألسنتهم وفلتات وجوههم صفَحات على

 }قَد بينَّا لَكُم اآلياِت ِإن كُنتُم تَعِقلُون{ : تعالىقال ولهذا عاقل؛ لبيب على مثله يخفى ال ما وأهله لإلسالم

  .]سورة آل عمران) ١١٨([

 تحبون المؤمنون أيها أنتم: أي ]سورة آل عمران) ١١٩([ }هاَأنتُم ُأوالء تُِحبونَهم والَ يِحبونَكُم{ :تعالى وقوله

  .ظاهراً وال باطناً ال يحبونكم ال وهم ذلك على فتحبونهم اإليمان من لكم يظهرون ماب المنافقين

  ."يرةوالح والريب الشك عندهم وهم ريب، وال شك منه شيء في عندكم ليس: أي }ِب كُلِِّهوتُْؤِمنُون ِبالِْكتَا{

 الفقه وفي أصول أصولكما في جنس، واسم يمكن أن يكون الكتاب هنا  }وتُْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّه{ :قوله
ومثل ذلك  }ْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّهوتُ{ قد يراد به العموم، وهذا من أمثلته، -اسم الجنس-أن المفرد التفسير 

مراداً به  المفرد يأتي أو كان اسماً ظاهراً، وقد  ضميراًالمضاف إليه المفرد المضاف إلى معرفة سواء كان
) ٣١([ }الَِّذين لَم يظْهروا علَى عوراِت النِّساء الطِّفِْل َأِو{ : يقول-عز وجل- إذا كان اسم جنس، فاهللا عمجال

 قال ا، أي بالكتب كله]سورة آل عمران) ١١٩([} ْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّهوتُ{ : وقوله يعني أو األطفال،]سورة النــور
  .]سورة البقرة) ٢٨٥([ }كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه{ :تعالى

سورة ) ١١٩([ }تُْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّهو{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى و"
 بالبغضاء أحق فأنتم بكتابكم، يكفرون وهم ذلك، قبل الكتب من مضى وبما وكتابهم، بكتابكم: أي ]آل عمران

  .]جرير ابن رواه[. لكم منهم لهم

 أطراف واألنامل ]سورة آل عمران) ١١٩([ }َل ِمن الْغَيِظوِإذَا لَقُوكُم قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَلَواْ عضواْ علَيكُم اَألنَاِم{

  .قتادة قاله األصابع،

 قال كما وجه، كل من ذلك بخالف الباطن في وهم والمودة، اإليمان للمؤمنين يظِهرون المنافقين شأن وهذا

 اهللا قال ،والحنق الغيظ أشد وذلك ]رة آل عمرانسو) ١١٩([ }وِإذَا خَلَواْ عضواْ علَيكُم اَألنَاِمَل ِمن الْغَيِظ{ :تعالى

 تحسدون كنتم مهما: أي ]سورة آل عمران) ١١٩([ }قُْل موتُواْ ِبغَيِظكُم ِإن اللّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر{ :تعالى

                                     
 ).٢٦٣٢ص  / ٦ج ) (٦٧٧٣ (باب بطانة اإلمام وأهل مشورته -البخاري في كتاب األحكام  أخرجه - 1
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 كلمتَه ٍلومع دينه ومكمل المؤمنين عباده على نعمته متم اهللا أن فاعلموا منهم ذلك ويغيظكم المؤمنين عليه

  ."]سورة آل عمران) ١١٩([ }ِإن اللّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر{ بغيظكم أنتم فموتوا دينَه، ومظهر

ك طك أسنانهم على أناملهم، ومعلوم أن من بلغ به الحنق غايته فإنه قد تصطتصيعني هؤالء من شدة الحنق 
 فهذا يمثل به على شدة الحنق، والذين ك على أنامله أو نحو ذلك،طأسنانه بعضها على بعض، وقد تص

على  ه أسنانصك بعض لشدة حنقه ربما أي أنه يحللون التحليالت النفسية يعبرون عن ذلك بتفريغ الطاقة،
يهز رجله وهو جالس أو فطاقة شديدة في الحركة وفي نحو ذلك كالذي عنده إن هذا : ويقولونبعض بقوة، 

على كل حال ال شك أن هذا يعبر و ،أو نحو هذا  يحرك شيئاً معه، يحرك يده، أوينكت بشيء أو يتحرك أو
 من شدة ما يتمنى أن يظفر يريد أن يفرغ هذا الغيظ فال يجد شيئاً غير أن يلتقم أناملهفهو به عن شدة الغيظ، 

  .بكم

 وتُكنُّه ضمائركم هعلي تنطوي بما عليم هو: أي ]سورة آل عمران) ١١٩([ }ِإن اللّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر{"

 تؤملون، ما خالف يريكم بأن الدنيا في عليه مجازيكم وهو للمؤمنين، والغلِّ والحسد البغضاء من سرائركُم

  .منها لكم خروج فال فيها، خالدون أنتم التي النار في الشديد بالعذاب اآلخرة وفي

 وهذه ]سورة آل عمران) ١٢٠([ }تُِصبكُم سيَئةٌ يفْرحواْ ِبهاِإن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسْؤهم وِإن { : تعالىقال ثم

 وكثروا وتأييد، ونصر خصب، المؤمنين أصاب إذا أنه وهو للمؤمنين منهم لعداوةا شدة على دالة الحال

نَة المسلمين أصاب وإن المنافقين، ذلك ساء أنصارهم، وعزب أي- سدهللا لما ؛األعداء عليهم ُأديل أو -ج 
  ."بذلك المنافقون فَرح -أحد يوم جرى كما- الحكمة من ذلك فيتعالى 

ق هذا فر ]سورة آل عمران) ١٢٠([ }ِإن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسْؤهم وِإن تُِصبكُم سيَئةٌ يفْرحواْ ِبها{ :في قوله تعالى
حصل ون ويحزنون إن ءلى أن الكفار يستا إشارة إاإلصابة في السيئةعبر بالتفريق فعبر بالمس في الحسنة و

لسيئة فإنهم ال يفرحون إذا قليل وال كثير، وأما في المؤمنين خير ال يريدون أن يقع لفهم أدنى خير لمؤمنين ل
 والنكايات والمصائب العظيمة، لةزذي يسرهم هو وقوع المكاره الجم شيء يسير من المكاره وإنما الوقع له

 ارتفاع مؤشر العمالت  من تقتضي أن نستاءللكفار  فإن عداوتنا، ولذلكالمعادي حال المبغض  هواكذوه
 ولو شيئاً يسيراً، وأما في المصائب فنحن نسأل دائماً ونتطلع أن تكون المصيبة أو سوق األسهم عندهم،

جآثارها ن تكونتمنى أونستبشر بهذا ونلة، ونفرح لما يقع لهم من الكوارث والمصائب والدواهي العظام ز 
 ، وهذا هو حال المتعادين عادة، وال نفرح بالمصائب اليسيرة التي تقع لهمتهامدمرة وأن الخسائر قد بلغت غاي

  .لشدة عداوتهم ألهل اإليمان يفرحون بالمصائب التي تقع لهم وهي ذات وقع واعتبار ونكايةفهم 

"} مهدكَي كُمرضتَتَّقُواْ الَ يواْ وِبرِإن تَصًئاومن السالمة إلى تعالى يرشدهم ]سورة آل عمران) ١٢٠([ اآلية }شَي 

 وال حول فال بأعدائهم، محيط هو الذي اهللا على والتوكل والتقوى الصبر باستعمال الفجار وكيِد األشرار شر

 ئته،ومشي بتقديره إال شيء الوجود في يقع وال يكن لم يشأ لم وما كان شاء ما الذي وهو ،به إال لهم قوة

  .كفاه عليه توكل ومن

 المؤمنين بين والتمييز المؤمنين لعباده االختبار من فيها كان وما أحد قصة ذكر في تعالى شرع ثم

وِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل واللّه { :تعالى فقال الصابرين صبر وبيان والمنافقين
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ع ِميعسِليم* ْؤِمنُونكَِّل الْمتَولَى اللِّه فَلْيعا ومهِليو اللّهَأن تَفْشَالَ و ت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُممِإذْ ه * اللّه كُمرنَص لَقَدو
ونتَشْكُر لَّكُملَع َأِذلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه َأنتُمٍر ودسورة آل عمران) ١٢٣-١٢١([ }ِبب[".  

 ئبو واذكر إذ غدوت من أهلك تُ: فيكون المعنىمقدراً،" اذكر"بـمنصوبة دائماً " إذ"إن :  تقول قاعدةكهنا
 يذكر فيها ما وقع لهم في -جملة جديدة-  فيمكن أن يكون ذلك على سبيل االستئناف،المؤمنين مقاعد للقتال

  .أحد

إن تصبروا على : السابقة، فهو في السابق قال يربط بين هذه اآلية وبين اآليات -ه اهللارحم-ومثل ابن جرير 
، وإن خالفتم أمري ئاًمن اآلالم والمصائب وتتقوا ال يضركم كيدهم شيطاعة اهللا وعن معصيته وما يقع لكم 

 إلى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي اواذكروا إذ غد،  قبلكمولم تصبروا على طاعتي فإنه يقع لكم ما وقع لمن
 من الجراح والقتل بسبب المعصية وقلة امصاب والهزيمة التي وقعت وما حصل فيهفذكرهم بهذا ال أحد،

 فكانت  وكان ذلك من قلة صبرهم وتقواهم-عز وجل-لم يمتثلوا أمر اهللا الذين نزلوا من الجبل الصبر، ف
  . عز وجل، والعلم عند اهللاقبلهيكون ذلك مرتبطاً بما على هذا االعتبار النتيجة أن هزموا، ف

  ."الجمهور عند ُأحد يوم الوقعة بهذه مرادال"

ذه أحدية، يعني ه:  يقول عن سورة آل عمران-رضي اهللا عنه-هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وابن عباس 
تتحدث عن غزوة أحد، ومن هنا إلى رأس ستين آية كل ذلك يتحدث عن غزوة أحد مع ما يتخلله من أنها 

: بعض أهل العلم قال وبا ونحو ذلك، وإال فإن الكالم هو في غزوة أحد،الكالم على بعض القضايا مثل الر

صلى اهللا -في غزوة الخندق، ولكن هذا بعيد، ولو استشكل هذا بأن النبي : هذا في غزوة بدر، وبعضهم قال
في بعضها أنه خرج يوم  و كما جاء في بعض الروايات في السير أنه خرج بعد صالة الجمعة-عليه وسلم

 في بعضها أنه خرج بعد صالة الجمعة لما شاور أصحابه كما هو معروف ثم دخل ولبس آلة الحرب السبت،
 }وِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل{ :، فهذا قد يستشكل مع قوله تعالىفخرج مساء الجمعة

ليست في إنها : فمن هنا قال بعض أهل العلمأول الصباح،   فيهو لم يخرج:  فقالوا]سورة آل عمران) ١٢١([
وجه هذا التعبير،  الذي عليه عامة أهل العلم أنها في أحد، وهذا ال شك فيه واهللا تعالى أعلم، وأما  لكنأحد،

إن هذا وإن كان في أصل ف ]سورة آل عمران) ١٢١([ }وِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل{
صار يستعمل في غير هذا على سبيل التوسع لمطلق لكن الذي يخرج في أول النهار عن االستعمال يقال 

به صار يعبر أي إذا دخل في وقت الضحى لكنه " أضحى" وهذا مثل استعماالت لفظ الخروج في أي وقت،
صار عليالً، :  أضحى زيد عليالً أي: تقولر،يما يمكن أن يكون بمعنى صاعلى سبيل التوسع في االستعمال ف

  .وإن كان أصل معناه دخل في وقت الضحى، واهللا أعلم

"د يوم الوقعة بهذه المرادوقتادة، والحسن -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قاله ،الجمهور عند ُأح 

 يوم: عكرمة وقال، لهجرةا من ثالث سنة شوال من السبت يوم أحد وقعةُ وكانت، واحد وغير والسدي،

  ."أعلم فاهللا شوال، من للنصف السبت

  . خرج يوم الجمعة، وصارت الوقعة في يوم السبت-صلى اهللا عليه وسلم- النبي يعني أن
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 التي التجارة من فيها بما العير وسلمت بدر يوم أشرافهم من قتل من قتل حين المشركين أن سببها وكان"

 هذه رصدا: سفيان ألبي بقي من ورؤساء قُتل من أبناء قال مكة إلى قفَلُهم جعر فلما سفيان، أبي مع كانت

 حتى آالف ثالثة مننحو  في وأقبلوا واألحابيش الجموع وجمعوا ذلك، في فأنفقوها محمد، لقتال األموال

 منها فرغ فلما الجمعة، يوم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوُل فصلى المدينة، تلقاء أحد من اًقريب نزلوا

 بالمدينة؟ يمكث أم إليهم أيخرج: الناس واستشار عمرو، بن مالك: له يقال النجار، بني من رجل على صلى

 في الرجال قاتلهم دخلوها وإن محبس ربش أقاموا أقاموا فإن بالمدينة، بالمقام ُأبي بن اهللا عبد فأشار

  .خائبين رجعوا رجعوا نوإ فوقهم، من بالحجارة والصبيان النساء ورماهم وجوههم

 اهللا رسول فدخل إليهم، بالخروج بدراً يشهد لم ممن -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة من آخرون وأشار

  ."عليهم وخرج ألمته فلبس -صلى اهللا عليه وسلم-

ألمة، السيف والرمح والمغفر، : كل أداة الحرب يقال لها و أداة الحرب، لبسيعني ،"ألمته فلبس: "قوله
  .ألمة الحرب: قال لهويحمله معه يلدرع وما أشبه هذا مما يلبسه المحارب وا

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول استكرهنَا لعلنا: وقالوا بعضهم ندم وقد عليهم وخرج ألمته فلبس"

 لبس ذاِإ لنَِبي ينبِغي ما((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال نمكث؟ أن شئت إن اهللا رسول يا: فقالوا

 رجع بالشوط واكان فلما أصحابه، من ألف في -عليه السالم- فسار )٢())له اهللا يحكم حتى يرِجع أن ألمته

  ."مغضباً الجيش ثلث في أبي بن اهللا عبد

  . وبين المدينة الرماة جبلالشوط مكان بين

 اليوم نعلم لو: وأصحابه هو وقال قوله، إلى يرجع لم لكونه؛ مغضباً الجيش ثلث في أبي بن اهللا عبد رجع"

  .اليوم تقاتلون نراكم ال ولكنا التبعناكم، قتاالً

 ظهره وجعل، الوادي عدوة في أحد من الشعب نزل حتى سائراً -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول واستمر

  ."))بالقتال نأمره حتى أحد يقاتلن ال((: وقال أحد إلى وعسكره

لى إلو وقفت متجهاً وذلك أنك في جانب الوادي،  يعني ،الوادي عدوة في أحد من الشعب نزل حتى: قوله
هو الذي أرسل النبي هذا الوادي يمر بينك وبين المدينة، و تجد الوادي فإنك سل الرماةبجالمدينة وأنت على 

كانوا ينضحون خيل  فقد رماةبالنسبة لل و من الجيش،حمزة ومجموعة  أمثالعليه -صلى اهللا عليه وسلم-
 كانت ن؛ لئال تعلو المسلمين ولئال يتسلل أحد من جهة هذا الوادي؛ ألن المنطقة إلى ناحية المدينةالمشركي

  .أو نحو ذلك وال يشاهدهم الناسمزارع ونخيل، وهذا الوادي يمكن أن يمر به الفرسان 

أتي من طريق قول الذي ياهو امتداد لما يعرف اآلن بوادي الع -ي الذاكرةإن لم تخنِّ-هذا الوادي كما أن 
  ظهرهم إلى الجبل كان فالمسلمون،يأتي ويمر من جانب جبل الرماةالسائر فيه القصيم من عند حرة النار، ف

 لئال يعلوهم المشركون، فكانوا ؛الرماة يحمونهمكان مساحات كأنها داخل الجبل قليالً وحيث كانت فيه 
  . بجبل الرماةيحتمون بالجبل ومن الناحية الثانية

                                     
 .وصححه األلباني في صحيح السيرة) ١٤١ص  / ٢ج ) (٢٥٨٨(أخرجه الحاكم  - 2
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 -مرضي اهللا تعالى عنه- أصحابه من سبعمائة في وهو للقتال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وتهيأ"

لهم فقال رجالً خمسون يومئذ والرماة عوف بن عمرو بني أخا جبير بن اهللا عبد الرماة على روأم :

 تخطفنا رأيتمونا وإن أوعلينا، لنا النوبة كانت إن مكانكم والزموا، قبلكم من نؤتين وال عنا الخيل انضحوا((

  .)٣())مكانكم تبرحوا فال الطير

. الدار عبد بني أخا عمير بن مصعب اللواء وأعطى درعين، بين -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وظاهر

 الخندق يوم أمضاهم حتى آخرين، وأرجأ يومئذ الغلمان بعض -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وأجاز

  .سنتين من بقريب اليوم هذا بعد

 ،الوليد بن خالد الخيل ميمنة على فجعلوا جنبوها قد فرس مائتا ومعهم آالف ثالثة وهم قريش وتعبأت
 سيأتي ما الفريقين بين كان ثم. اللواء الدار عبد بني إلى ودفعوا جهل، أبي بن عكرمة الميسرة وعلى

  .تعالى اهللا شاء إن اآليات هذه عند مواضعه في تفصيله

 لهمتنز: أي ]سورة آل عمران) ١٢١([ }وِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل{ :تعالى قال اولهذ

  ."أمرتهم وحيث وميسرة ميمنة جعلهمتو منازلهم

أي اذ المباءة، فقد باء بغضب من اهللا، فليتبوأ مقعده من النار، فهو اتخ:  تقول،هو اتخاذ المباءة ءأصل التبو
 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي  أن أي}تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل{ :وقوله المكان الذي ينزل فيه اإلنسان

 ئ الجيشعببمعنى أنه ي وظهورهم إلى الجبل ع الميمنة هاهنا والميسرة هاهنايضفموقع جيش المسلمين يحدد 

  . في هذا الجيشيعرف كل مقاتل موقعهبحيث 

 ]سورة آل عمران) ١٢١([ }واللّه سِميع عِليم{ أمرتهم وحيث وميسرة ميمنة جعلهمتو منازلهم لهمتنز: أي"

  .بضمائركم عليم تقولون لما سميع: أي

  ."]سورة آل عمران) ١٢٢([ اآلية }ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ{ : تعالىوقوله

     وشهادة أن والءهم هللا  باالنصراف إال أن هذه تزكية لهمن وقع منهم هذا النقص حيث هموايعني وإن كا

 وإنما وقع لهم ، فليسوا بمنافقينهم للكفار أو للمنافقين أو أن والءهم مطعون فيهؤلم يكن وال و-عز وجل-
 أبو ة هي التي قال فيهاهذه الشهادثبتهم، وهموا بالرجوع إلى المدينة، ولكن اهللا حيث شيء من الضعف، 

  .]سورة آل عمران) ١٢٢([ }واللّه وِليهما{ :لقول اهللا، ما يسرني أنها لم تنزل: سفيان

 ]سورة األحزاب) ١٥([ }ولَقَد كَانُوا عاهدوا اللَّه ِمن قَبُل لَا يولُّون الَْأدبار{ :قوله تعالى في سورة األحزاب وفي

ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن : المراد به بنو حارثة وبنو سلمة الذين قال اهللا فيهم هنا: ونيقولكثير من المفسرين 
ما كان في  أن ال يقع ذلك منهم ثم ل-عز وجل- فهم تابوا من هذا وعاهدوا اهللا ]سورة آل عمران) ١٢٢([ }تَفْشَالَ

 حيث إنها مكشوفة ]سورة األحزاب) ١٣([ } بيوتَنَا عورةٌِإن{:  ويقولون،يوم الخندق كان بعضهم يتنصل ويعتذر

  خارج الخندق، والخندق مباشرة تحت الجبل المعروف اآلنأيناحية مسجد القبلتين،  مما يلي خارج الخندق

                                     
3

 .فقه السرية للغزايل وصححه األلباين - 
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  ضعفاء اإليمانفقل، وإن شئت  يتنصلكان بعضهمف هي مكشوفة للعدو:  في السيح، فهم يقولونجبل سلعب

  .والمنافقون

 وافق جمعةيوم  في وكان بدر، يوم: أي ]سورة آل عمران) ١٢٣([ }ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر{ : تعالىوقوله"

 اإلسالم فيه اهللا أعز الذي الفرقان يوم وهو الهجرة، من اثنتين سنة من رمضانشهر  من عشر السابع

 رجالً عشر وثالثة ثالثمائة كانوا فإنهم يومئذ، المسلمين عدد قلة مع همِحلَّ وخرب الشرك فيه ودمغَ وأهله

 العدو وكان إليه، يحتاجون ما جميع العدد من معهم ليس مشاة والباقون ،بِعيراً وسبعون فرسان فيهم

  ."المسومة والخيول الكاملة والعدة والبيض، الحديد سوابغ في األلف إلى التسعمائة بين ما يومئذ

غير  وهي التي يضعها المقاتل على رأسه،من الحديد مع بيضة، وهي الخوذة لبيض ج ا"والبيض: "في قوله
ا كالدرع فوقههو من يضع تحته مثل الطاقية و، حيث المغفر مثل الدرع يضعه المقاتل على رأسهفالمغفر، 

 حلقات، وليس  صبة واحدة عبارة عن حديد مصمت كذلكتماماً منسوج من حلق ويحمي به رأسه، والمغفر

  .تماماًمثل طاقية الحديد ه أظنو

 وأظهر رسوله، اهللا فأعز الزائد، والحلي المسومة والخيول الكاملة والعدة والبيض، الحديد سوابغ في"

 عباده على ممتناً تعالى قال ولهذا ،وجيله الشيطان وأخْزى وقبيله، النبي وجه ضوبي وتنزيله، وحيه

 ؛عددكم قليل: أي ]سورة آل عمران) ١٢٣([ }م اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌولَقَد نَصركُ{ :المتقين وِحزبه المؤمنين
ويوم { :األخرى اآلية فيتعالى  قال ولهذا والعدد؛ العدد بكثرة ال اهللا، عند من هو إنما النصر أن ليعلموا

سورة ) ٢٧([ }واللّه غَفُور رِحيم{  إلى]سورة التوبة) ٢٥([ }حنَيٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنكُم شَيًئا
  .]التوبة

  .النارين بن بدر: له يقال حفرها رجل إلى منسوبة ببئرها، تعرف والمدينة، مكة بين محلة :وبدر

  ."بطاعته تقومون: أي ]سورة آل عمران) ١٢٣([ }فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تَشْكُرون{ :وقوله

  . التعليل وليس الترجي هناالمراد بها" لعل" باعتبار أن  وهذاعني من أجل أن تشكروه،ي

"}ِليننزآلِئكَِة مالْم نكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف مبر كُمِمدَأن ي كِْفيكُمَألَن ي ْؤِمِنينتَتَّقُواْ * ِإذْ تَقُوُل ِللْمواْ وِبرلَى ِإن تَصب
ْأتُوكُم ميوِمينوسآلِئكَِة مالْم نِة آالٍف مسكُم ِبخَمبر كُمِددمذَا يه ِرِهمن فَو * ى لَكُمشْرِإالَّ ب اللّه لَهعا جمو

 الَِّذين كَفَرواْ َأو يكِْبتَهم ِليقْطَع طَرفًا من* وِلتَطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه الْعِزيِز الْحِكيِم
واْ خَآِئِبيننقَِلبفَي *ونظَاِلم مفَِإنَّه مهذَّبعي َأو ِهملَيع تُوبي َأو ءِر شَياَألم ِمن لَك ساِت * لَياوما ِفي السِللِّه مو

ن يم ذِّبعيشَاء ون يِلم غِْفرِض يا ِفي اَألرموِحيمر غَفُور اللّهسورة آل عمران) ١٢٩-١٢٤([ }شَاء و[.  

ِإذْ تَقُوُل { :قوله أن: أحدهما :قولين على ُأحد يوم أو بدر يوم كان هل الوعد هذا في المفسرون اختلف
ْؤِمِنينٍر{ :بقوله متعلق ]سورة آل عمران) ١٢٤([ }ِللْمدِبب اللّه كُمرنَص لَقَدسورة آل عمران) ١٢٣([ }و[.  

  .جرير ابن واختاره، وغيرهم أنس بن والرِبيع الشعبي وعامر البصري الحسن عن هذا وروي

ثَِة آالٍَف من ِإذْ تَقُوُل ِللْمْؤِمِنين َألَن يكِْفيكُم َأن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَ{ :قوله في الحسن عن منصور بن عباد قال
  .]حاتم أبي ابن واهر[ بدر يوم هذا: قال ]ورة آل عمرانس) ١٢٤([ }الْمآلِئكَِة
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 عليهم، ذلك فشق المشركين يمد جابر بن كُرز أن بدر يوم بلغهم المسلمين أن الشعبي عامر عنروى  ثم

 إلى ]سورة آل عمران) ١٢٤([ }ينَألَن يكِْفيكُم َأن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف من الْمآلِئكَِة منزِل{ : تعالىاهللا فأنزل

  ."]سورة آل عمران) ١٢٥([ }مسوِمين{ :قوله

ة، أما بدر فمما ال شك ظهي بدر والخندق وحنين، وما يتبع الخندق وهو قريالمالئكة نزلوا في ثالث غزوات 
فهذا ال شك  ،]سورة األنفال) ٩([ }رِدِفينَأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْف من الْمآلِئكَِة م{ : لقوله تعالىفيه هو نزول األلف،

  فيه، وهل قاتلوا في يوم بدر؟

في ، وجاء -عليه الصالة والسالم- وهو فرس جبريل ،أقدم حيزوم: الراجح أنهم قاتلوا، وفي صحيح مسلم
    وعن الصحابة الذين شهدوا الوقعة وكانوا يعرفون به-صلى اهللا عليه وسلم-هذا آثار وأحاديث عن النبي 

وط الذي قد تغير وازرق أو اخضر، فهؤالء من ثل ضرب السمتل من المشركين ممن قتلهم المالئكة من قُ
على  كل هذا يدلف كانوا يتبعون رجالً فسقط رأسه قبل أن يصله السيف، أنهم المالئكة، وجاء في اآلثار ىقتل

  .أن المالئكة قاتلوا

َأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْف { :لقوله تعالىهذا ال شك فيه، ، ولفعن األ ال يقل بدر عدد المالئكة في يومفالمقصود أن 
ِدِفينرآلِئكَِة مالْم نذكر األلف ال  سيمدهم بألف منهم إال أن ه اهللا تعالى بأنهذا وعد من ف]سورة األنفال) ٩([ }م

  .زاد عليهمفهذا يعني أنهم يمكن أن ي }مرِدِفين{: ؛ ألنه قال على األلفيمنع الزيادة

ثم  ]سورة آل عمران) ١٢٤([ }َألَن يكِْفيكُم َأن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف من الْمآلِئكَِة منزِلين{ :تعالىيقول وهنا 
 } آالٍف من الْمآلِئكَِة مسوِمينيمِددكُم ربكُم ِبخَمسِة بلَى ِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ ويْأتُوكُم من فَوِرِهم هذَا{ :قال

  .]سورة آل عمران) ١٢٥([

 ، غضبهم هذاأو منه أو من ناحيتهم هذ -يعني المشركين- هذهمن ساعتهم : أي }من فَوِرِهم هذَا{: وقوله
  للتشفي لما وقع لهم من القتل في إلى أحدمن مكةخرجوا حيث يقال لمن غضب إنه فار، والمشركون إنما 

من فورهم من ساعتهم، أو  أو يكون -على أحد المعاني-غضبتهم هذه  من :أي }من فَوِرِهم هذَا{: فقولهبدر، 
 وعد معلقفالمقصود أن هذا من فورهم من هذه الناحية، أو كان المقصود به المدد الذي سيأتي من كرز هذا، 

  .الصبر والتقوى ومجيء هؤالء: بثالثة أشياء هي

في  هنا في بدر أو ة المقصوديهل هف على األلف الزيادةأما ، و ال شك فيهاأللف في بدرنزول  على كل حال
 وصاروا ثالثة آالف ثم -عز وجل-زادهم اهللا ف  الشرطُقَهل تحقَّومسألة هذا أيضاً في بدر، أن أحد؟ األقرب 

؟ هل قاتلواكذلك وال شك فيه يوم بدر هذا  هذا فيه خالف بين أهل العلم، لكن أصل نزول المالئكة في ؟خمسة
 فقد أرسل اهللا عليهم الريح وأنزل جنوداً زلزل على هذا أدلة كثيرة، أما في الخندق لالراجح أنهم قاتلوا، ويد
لْنَا علَيِهم ِريحا يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم جنُود فََأرس{ :بهم العدو كما قال تعالى

لَّه وكَفَى ال{ :قال تعالى  زلزل بهم ولم يقع قتال كما-عز وجل-فاهللا  ]سورة األحزاب) ٩([ }وجنُودا لَّم تَروها
للمشركين، حصل زلزلة  وإنما قتال حصللم يفالحاصل أنه في الخندق  ]سورة األحزاب) ٢٥([ }الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل

:  يغتسل ووضع السالح جاء جبريل وقال-صلى اهللا عليه وسلم-لما دخل النبي  ةظقريزوة بني  غفيثم 
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 أن يأمر أصحابه أن -صلى اهللا عليه وسلم-إن المالئكة لم تضع أسلحتها، وأمر النبي ووضعتم السالح 
  .فإني مزلزل بهم: -عليه الصالة والسالم- جبريل ة، قالظيخرجوا إلى قري

ويوم حنَيٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنكُم شَيًئا وضاقَتْ علَيكُم اَألرض ِبما { :قول تعالى يفي يوم حنينو
ِبِريندتُم ملَّيو تْ ثُمبحنُو* رَل جَأنزو ْؤِمِنينلَى الْمعوِلِه وسلَى رع ِكينَتَهس َأنَزَل اللّه اثُمهوتَر ا لَّم٢٥([ }د-

نهم إ ونزلوا لتثبيت المؤمنينإنهم  :ونكثير من أهل العلم يقولوفي يوم حنين، المالئكة نزلت ف ]سورة التوبة) ٢٦
في يوم بدر،  تفالحاصل أن األقرب أن هذه اآليا ،-عز وجل-لم يقاتلوا في يوم حنين، والعلم عند اهللا 

رحمه -ابن جرير كما قال ن يمكن أن يكو ]سورة آل عمران) ١٢٤([ }ِنين َألَن يكِْفيكُمِإذْ تَقُوُل ِللْمْؤِم{: وقوله
ول للمؤمنين ألن يكفيكم أن  ولقد نصركم اهللا ببدر إذ تق:متعلق بقوله نهإ : وجماعة من السلف ومن بعدهم-اهللا

  . فتربط أجزاء الكالم بهذه الطريقة،إذا قيل متعلق بكذايمدكم، وهكذا 

 اهللا أمد: أنس بن الرِبيع وقال، بالخمسة المسلمين اهللا يمد ولم المشركين يمد فلم الهزيمة، كُرزا تفبلغ"

 على- اآلية هذه بين الجمع فما: قيل فإن، آالف خمسة صاروا ثم آالف، ثالثة صاروا ثم بألف، المسلمين

كُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْف من الْمآلِئكَِة ِإذْ تَستَِغيثُون رب{ :بدر قصة في تعالى قوله وبين -القول هذا
ِدِفينر{ :إلى قوله ]سورة األنفال) ٩([ }مِكيمح ِزيزع اللّه التنصيص أن: فالجواب ،]سورة األنفال) ١٠([ }ِإن 

 ألوف ويتْبعهم غيرهم يردفُهم بمعنى }نمرِدِفي{: لقوله فوقها، فما الفاآل الثالثة ينافي ال هاهنا األلف على

 هو كما بدر يوم كان ذلك أن فالظاهر ،عمران آل سورة في السياق بهذا شبيه السياق وهذا، مثلهم أخر

  ."أعلم واهللا بدر، يوم كان إنما المالئكة قتال أن من المعروف

عندنا دليل ليس : فقالالف، اآل الف والخمسةاآلابن جرير جزم باأللف في يوم بدر وتوقف في الثالثة 
يحتمل أن يكون هؤالء قد نزلوا، أو لكن  أنه نزل هذا العدد ثالثة آالف أو خمسة آالف، ف عندهنستطيع الوقو
بالمالئكة على دوا مأما في أحد فلم يفع الخالف، أما ألف فهو مجزوم به، ليس هناك ما يرفلم ينزلوا، 

  .الراجح

 وتتقوني عدوكم مصابرة على تصبروا: يعني ]سورة آل عمران) ١٢٥([ }ِبرواْ وتَتَّقُواْبلَى ِإن تَص{ :وقوله"

  .أمري وتطيعوا

 من أي والسدي والربيع وقتادة الحسن قال ]سورة آل عمران) ١٢٥([ }ويْأتُوكُم من فَوِرِهم هذَا{ : تعالىوقوله

  ..".-ماي اهللا تعالى عنهرض- عباس ابن عن العوفي وقال، هذا وجههم

  . يعني من خروجهم هذا،ن وجههم هذام: قوله

  ."هذا سفرهم من -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن العوفي وقال"

هذا من وبمعنى واحد،  كل ذلك ،هذا من وجههم أو من سفرهم ، أو من فورهم هذا: فقولهوهذا بمعنى األول،
  .اختالف التنوع

  ."هذا مغضبه من: ويقال"
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 بناء على هذا خرجهم كانفاروا غضباً فم:  أيباعتبار معنى الفوران وهو الغضب، هذا غضبهم من: يقال
من مخرجهم ووجههم الذي : من فورهم هذا أي: فيهم فيمكن أن يقالعلى كل حال كل ذلك واقع و الغضب،

  .خرجوا فيه غضبة بمصابهم في يوم بدر

) ١٢١([ }وِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل{ :لق بقولهن هذا الوعد متعأ: يالقول الثان"

  ."]سورة آل عمران

، فإذا كان وإذ غدوت من  في يوم بدرتوليسأنها في يوم أحد  }وِإذْ غَدوتَ{:  قولهنحن عرفنا أن الراجح في
لم يحصل الصبر على هذا االعتبار  ف،لمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكمأهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إذ تقول ل

حصل منهم الصبر وال التقوى حيث خالفوا أمر رسول لم يما لوعدوا بثالثة ويزيدون إلى خمسة، فمع أنهم 
  . واهللا أعلم، فحصلت الهزيمة ولم يمدهم اهللا بالمالئكة، لكن األرجح هو األول-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

) ١٢٥([ }بلَى ِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ{ : لقوله تعالى؛د بالمالئكة يومئذذلك يوم أحد، ولكن لم يحصل اإلمداو"

  .دوا بملك واحدمفلم يفلم يصبروا بل فروا  ]سورة آل عمران

 مينمعلَّ :أي ]سورة آل عمران) ١٢٥([ }يمِددكُم ربكُم ِبخَمسِة آالٍف من الْمآلِئكَِة مسوِمين{ : تعالىوقوله

  ."بالسيما

  .االً بعد حال، أو شيئاً بعد شيءالمدد هو إعطاء الشيء ح} يمِددكُم ربكُم{: قوله

هذه قراءة متواترة والقراءة األخرى أيضاً  ]سورة آل عمران) ١٢٥([ }مسوِمين{ :-تبارك وتعالى-قوله و
معلَّ الثانية يكون المعنى  القراءةعلى هذهو ينِممتواترة وهي مسوجاء في وقد عرفون بها، مين بعالمات ي

صريح واضح يجب الوقوف عنده في هذه العالمة والسمة يات عن بعض السلف وليس فيه دليل ابعض الرو
بيض، : هم يقولسود، وبعض: صفر، و بعضهم يقول: العمائم، بعضهم يقول: فيما أعلم، فمنهم من يقول

  .، وبعضهم يقول غير هذاحمر: ولوبعضهم يق

ِمين، أي قد جعلوا أنهم قد وضعت لهم عالمات، والقراءة الثانية مسو: ين أيِممسوفالمقصود أنه على قراءة 
  .مينومسومين  بين مسو الفرق هوهذافعالمات ألنفسهم، 

: قال - اهللا تعالى عنهرضي- طالب، أبي بن علي عن مضرب، بن حارثة عن السِبيعي إسحاق أبو وقال" 

  .خيِلهم نواصي في أيضا سيماهم وكان األبيض، الصوف بدر يوم المالئكة ِسيما كان

  .حمر عمائم حنين ويوم سود عمائم بدر يوم المالئكة سيما وكان، بالعمائم مسومين :مكحول وقال

  .بدر ميو إال المالئكة تقاتل لم: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن وروى

 عمامة بدر يوم عليه كان -رضي اهللا تعالى عنه- الزبير أن: عباد بن يحيى عن حاتم أبي ابنوروى 

  ."صفر عمائم عليهم المالئكة فنزلت بها جرامعتَ صفراء

 الرواية التي سبقت  فيهناوفي وقعة بدر، أي حمر  أنها خضر وفي بعضها أنها جاء في بعض الرواياتو
ر عمائم حمر،  في يوم بدهافي بعض الروايات أنو عمائم سود، و في يوم حنين عمائم حمر،  في يوم بدراأنه

، واهللا تعالى أعلم كانت لهم عالمة، هفيه مثل هذا التفاوت واالختالف، والمقصود أن وعلى كل حال هذا كله
  ..وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٠(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علىالحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك

) ١٢٦([ } ِإالَّ بشْرى لَكُم وِلتَطْمِئن قُلُوبكُم ِبِهوما جعلَه اللّه{ : تعالىوقوله" :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 وإال ،وتطميناً لقلوبكم وتطييباً لكم بشارةً إال مبإنزاله وأعلمكم المالئكة اهللا أنزل وما: أي ]سورة آل عمران

 قال كما هم،ل قتالكم إلى احتياج غير ومن بدونكم أعدائه من النتصر شاء لو الذي اهللا عند من النصر فإنما

ذَِلك ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم ولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض والَِّذين قُِتلُوا { :بالقتال المؤمنين أمره بعد تعالى
مالَهمِضلَّ َأعِبيِل اللَِّه فَلَن يِفي س *مالَهب ِلحصيو ِديِهمهيا* س مِخلُهديوما لَهفَهرنَّةَ عسورة محمد) ٦-٤([ }لْج[ 

وما جعلَه اللّه ِإالَّ بشْرى لَكُم وِلتَطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه الْعِزيِز { :هاهنا قال ولهذا
  ."واإلحكام هِرقَد في والحكمةُ ،تُرام ال التي العزة ذو هو: أي ]سورة آل عمران) ١٢٦([ }الْحِكيِم

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

 }صر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّهوما جعلَه اللّه ِإالَّ بشْرى لَكُم وِلتَطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما النَّ{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

    حمل ذلك على إنزال المالئكة، يعني وما جعله اهللا -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير ]سورة آل عمران) ١٢٦([

وهذا هو المشهور وهو   إال بشرى لكم،-]سورة األنفال) ٩([ }َأنِّي مِمدكُم{ : الذي في قولهأي المدد بالمالئكة-
  .األليق بالسياق

هر  مسومين وما جعله اهللا إال بشرى لكم، وهذا ال يظ يعنييم،يرجع إلى التسوومن أهل العلم من جعل ذلك 
 ن المالئكة لم تقاتل ال في بدر،إ: على كل حال هذه اآلية يستدل بها من يقولكل الظهور واهللا تعالى أعلم، و

 إال -أي اإلنزال- وما جعله  يعني ذكر ذلك بصيغة الحصر،-عز وجل-ن اهللا إ: وقالواوال في غير بدر، 
ذكر القتال وإنما البشارة وطمأنينة هو هنا لم ي وأقوى صيغة من صيغ الحصر هي النفي واالستثناء، وبشرى،
 فالذين -تبارك وتعالى-على كل حال السياق هنا يدل على أن النصر ال يتنزل من جهة سوى اهللا لكن القلب، 

يجل جالله-ترتبط القلوب باهللا  وذلك من أجل أن ؛لون النصر ليسوا هم المالئكة وال غير المالئكةنز- 

ال يدل على نفي أمور أخرى حصلت مع تنزيل المالئكة فحينما يذكر هذه القضية لتحقيق هذا المعنى فإن ذلك 
 ولذلك فإن األرجح من قولي العلماء وهو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم أن المالئكة -عليهم السالم-

  .قاتلوا في يوم بدر

 أو ثالثة اً ألف اهللاما الحاجة أن ينزل:  يقولون أنهممن النظر ،إن المالئكة لم تقاتل: من  يقول مما يحتج بهو
  ون عليها؟ئ أن يسحق هؤالء جميعاً ويقتلع األرض التي يطيمكنآالف أو خمسة آالف، وملك واحد 

 يل المالئكة أصالً، له في ذلك حكم بالغة، وإال فإن النصر يأتي من غير تنز-عز وجل-هللا ا  إن: لهميقال

ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم ولَِكن {:  يقول-عز وجل- يخذلهم ويموتون في أماكنهم، واهللا -عز وجل-اهللا ف
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مثل هذه األسئلة واإلشكاالت ال ترد؛ ألن هللا حكماً، واهللا فالمقصود أن  ]سورة محمد) ٤([ }لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض
  . يفعل ما يشاء ال معقب لحكمه-عز وجل-

 له لما والجالد، بالجهاد أمركم: أي ]سورة آل عمران) ١٢٧([ }ِليقْطَع طَرفًا من الَِّذين كَفَرواْ{ :تعالى قال ثم"

ِليقْطَع { :فقال، دينالمجاه الكفار في الممكنة األقسام جميع ذكر ولهذا تقدير، كل في الحكمة من ذلك في
  ."]سورة آل عمران) ١٢٧([ }من الَِّذين كَفَرواْ َأو يكِْبتَهم{ أمة ليهلك: أي ]سورة آل عمران) ١٢٧([ }طَرفًا

أنه أمركم بالجهاد   ذكر معنى عام، أي-رحمه اهللا-ابن كثير  }ِليقْطَع طَرفًا من الَِّذين كَفَرواْ{: في قوله تعالى
  .ليقطع طرفاً من الذين كفروا

ببدر وأنتم أذلة ليقطع طرفاً  ولقد نصركم اهللا: إنه متعلق بقوله: يقولفبعض أهل العلم يربط ذلك بكالم قبله و
ن، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن يسبع ذلك بما حصل من قتل سبعين منهم وأسِرومن الذين كفروا، 

الذي حصل في بدر من إن   أي، ببدرولقد نصركم اهللا: أنه متعلق بقولهأي  -رحمه اهللا-جرير الطبري 
من أجل أن يقطع طرفاً من الذين كفروا، وبهذا االعتبار يكون ذلك مختصاً ببدر، لكن على كان االنتصار 

 أن اهللا أمر بالجهاد من أجل حكم بالغة، ومنها ليقطع طرفاً من الذين  وهوالمعنى أعم من هذاكالم ابن كثير 
  . فال يحصل مقصودهمبين خائكفروا أو يكبتهم فينقلبوا

 أبعد من  القولوما النصر إال من عند اهللا ليقطع طرفاً، وهذا: متعلق بقولهإنه : ومن أهل العلم من يقول
  .األول، واهللا تعالى أعلم

 ليقطع طرفاً من الذين كفروا، أي يمددكم ربكم، بهؤالء المالئكةإنه متعلق باإلمداد بالمالئكة، : وبعضهم يقول
ِإذْ تَقُوُل ِللْمْؤِمِنين َألَن {، ]سورة آل عمران) ١٢٣([ }ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌ{ :حال اآلياتعلى كل و

ِليننزآلِئكَِة مالْم نكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف مبر كُمِمدَأن ي كِْفيكُما{ ]سورة آل عمران) ١٢٤([ }ي لَهعا جمى وشْرِإالَّ ب للّه
ِكيِم{، ]سورة آل عمران) ١٢٦([ }لَكُمِزيِز الْحِعنِد اللِّه الْع ِإالَّ ِمن را النَّصم{ ]سورة آل عمران) ١٢٦([ }و قْطَعِلي

ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه وما النَّصر { :إنه متعلق بقوله: فالذين قالوا ]سورة آل عمران) ١٢٧([ }طَرفًا من الَِّذين كَفَرواْ
وما النصر إال من عند اهللا العزيز  أيوصلوها بالتي قبلها مباشرة،  ]سورة آل عمران) ١٢٦([ }الْعِزيِز الْحِكيِم

بمنزلة ة وهو الحكيم ليقطع، وأقرب هذه المعاني واهللا تعالى أعلم هو األول؛ ألن ما ذكر بعده إنما هو تكمل
 إال بشرى، ثم م اهللا ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، وما جعله اهللا ولقد نصرك: أيالشرح له،

  .كل هذا ليقطع طرفاً من الذين كفرواحصل : قال

  .أمة ليهلك: أي ]سورة آل عمران) ١٢٧([ }ِليقْطَع طَرفًا{ :فقال

  . من الكفاراًفريق يعني طائفة، أي "أمة ليهلك"

"}كَفَر الَِّذين نممكِْبتَهي بغيظهم ويردهم يخزيهم: أي ]سورة آل عمران) ١٢٧([ }واْ َأو".  

  . بما يقع لهم من المصائبنه يخزيهم ويحزنهمإ:  أيالكبت هو الخزي والحزن

 سورة) ١٢٧([ }و يكِْبتَهم فَينقَِلبواَْأ{ :قال ولهذا أرادوا؛ ما منكم ينالوا لم الم، بغيظهم ويردهم يخزيهم: أي"

  .واملُأ ما على يحصلوا لم }خَآِئِبين{ يرجعوا: أي ]آل عمران



 ٣

لَيس لَك ِمن { : تعالىفقال له شريك ال وحده له واآلخرة الدنيا في الحكم أن على دلت بجملة اعترض ثم
ءِر شَياَألم{ ])كلّه األمر بل: أي ]سورة آل عمران) ١٢٨ تعالىقال كما ،إلي : }َلا عنَا فَِإنَّملَيعالَغُ والْب كي

ابشَاء{ :وقال ]سورة الرعد) ٤٠([ }الِْحسن يِدي مهي اللّه لَِكنو ماهده كلَيع سسورة البقرة) ٢٧٢([ }لَّي[ 

  .]سورة القصص) ٥٦([ }ِإنَّك لَا تَهِدي من َأحببتَ ولَِكن اللَّه يهِدي من يشَاء{ :وقال

 ما إال عبادي في شيء الحكم من لك ليس: أي }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء{: قوله في إسحاق بن مدمح قال

  .فيهم هتك بأمر

 الكفر من فيه هم مما: أي ]سورة آل عمران) ١٢٨([ }َأو يتُوب علَيِهم{ :فقال األقسام بقية تعالى ذكر ثم

 }فَِإنَّهم ظَاِلمون{: قال ولهذا وذنوبهم؛ كفرهم على واآلخرة الدنيا في: أي }َأو يعذَّبهم{ الضاللة بعد ويهديهم

  ."ذلك يستحقون: أي

قال  ]سورة آل عمران) ١٢٨([ }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء َأو يتُوب علَيِهم َأو يعذَّبهم فَِإنَّهم ظَاِلمون{ :هنا اآلية
  .]سورة آل عمران) ١٢٧([ }فًا من الَِّذين كَفَرواْ َأو يكِْبتَهم فَينقَِلبواْ خَآِئِبينِليقْطَع طَر{ :اقبله

بمعنى " أو"وأن  }َأو يكِْبتَهم{: معطوف على قوله }َأو يتُوب علَيِهم{ :إن قوله تعالى: يقولبعض أهل العلم 
  .من الذين كفروا أو يكبتهم إال أن يتوب عليهم ليقطع طرفاً :أيبمعنى إال أن يتوب عليهم،  يكون الكالمف ،إال

  الذي ال يتبادر إلى ذهن السامع، ويحمل الكالم علىن تفهم اآلية من غير هذا التفسير كل حال يمكن ألىعو

يشاء فهم عبيده، وليس  يتصرف فيهم كما -عز وجل-قد يقع لهم هذا أو هذا أو هذا، وأن اهللا هم  أن فيظاهره
  . وإنما عليك البالغمر إليكاأل

افرين،  ال يتوب على الك-عز وجل- بالهداية إلى اإليمان؛ ألن اهللا أي }َأو يتُوب علَيِهم{: والمقصود بقوله
معناها التوبة وبمعنى قبول التوبة، وفقه للتوبة والرجوع إليه، وتأتي بمعنى أن يولكن توبته على عبده تأتي 

  .ل توبته، وغفر ذنبهقِبفعلى عبده بالقبول والمغفرة  أي برجوعه  على العبد- وجلعز-توبة اهللا الرجوع ف

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمع أنه -رضي اهللا تعالى عنه- أبيه عن سالم  عنالبخاريروى و"

 سمع((: يقول ابعدم ))وفالناً فالناً العن اللهم(( :الفجر من الثانية الركعة في الركوع من رأسه رفع إذا يقول

. ]سورة آل عمران) ١٢٨([ اآلية }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء{ :تعالى اهللا فأنزل ))الحمد ولك ربنا حمده، لمن اهللا

  .)١(النسائي رواه وهكذا

صلى اهللا عليه - اهللا رسول سمعت: قال -رضي اهللا تعالى عنه- أبيه عن سالم عن أحمد اإلمامروى و
 العن اللهم عمرو، بن سهيل العن اللهم هشام، بن الحارث العن اللهم ،فالناً العن لهمال((: يقول -وسلم

 }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء َأو يتُوب علَيِهم َأو يعذَّبهم فَِإنَّهم ظَاِلمون{ :اآلية هذه فنزلت )٢())أمية بن صفوان

  .كلهم عليهم يبفِت ]سورة آل عمران) ١٢٨([

                                     
باب لعن  -والنسائي في كتاب صفة الصالة ).١٦٦١ص  / ٤ج ) (٤٢٨٣ (سير سورة آل عمرانباب تف - أخرجه البخاري في كتاب التفسير - 1

 ).٢٠٣ص  / ٢ج ) (١٠٧٨(المنافقين في القنوت

وأحمد ) ٢٢٧ص  / ٥ج ) (٣٠٠٤( باب تفسير سورة آل عمران – سلموتفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أخرجه الترمذي في كتاب - 2
 ).٣٠٠٤(وصححه األلباني في صحيح الترمذي برقم ) ٤٨٦ ص  /٩ج ) (٥٦٧٤(



 ٤

 كان -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة، أبي عن أيضاً البخاريروى و

 ربنا حمده، لمن اهللا سمع: قال ذاإ قال وربما الركوع، بعد قنت ألحد يدعو أو أحد على يدعو أن أراد إذا

 من والمستضعفين ربيعة، بيأ بن وعياش هشام بن وسلمة الوليد بن الوليد نِجأ اللهم(( :الحمد ولك

 في يقول وكان بذلك، يجهر ))يوسف كسني سنين عليهم واجعلها مضر، على وطأتك اشدد اللهم المؤمنين،

لَيس لَك { :اهللا أنزل حتى العرب، أحياء من ألحياء ))وفالنا فالنا العن اللهم((: الفجر صالة في صالته بعض
ءِر شَياَألم ورة آل عمرانس) ١٢٨([ اآلية }ِمن[

)٣(".  

 بعض أهل ام منه مع هذه األسباب المذكورة في النزول فِه}لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء{: على كل حال قوله
     وذلك أنه يحتمل أن يكون نهاه؛ ألنه؛العلم أن النهي إنما هو عن ذلك كله، وهذا يحتاج إلى نظر وتحرير

ؤالء الناس، فنهاه عن الدعاء عليهم، وعلى كل حال يكون ذلك بق في علمه وقدره هداية ه س-عز وجل–
 دعا على الكفار في مواطن -صلى اهللا عليه وسلم-مختصاً بهذه الواقعة جمعاً بين األدلة، وذلك أن النبي 

 على قبائل، ودعا على أشخاص، ولعن -صلى اهللا عليه وسلم-دعا  و،عددة في الصالة وفي خارج الصالةمت

 القنوت في دعا ألقوام في -عليه الصالة والسالم–، كما أنه هي في هذا الموطنوإنما نُ انهم،رجاالً بأعي
عليه - عليه الكتاب والسنة، ونوح أمر دلَّوهو أمر ال إشكال فيه،  ولعنهم هذا ، فالدعاء على الكفارالصالة

  وقال موسى وهارون ]سورة نوح) ٢٦([ }ين ديارارب لَا تَذَر علَى الَْأرِض ِمن الْكَاِفِر{ : قال-الصالة والسالم

ربنَا ِإنَّك آتَيتَ ِفرعون ومأله ِزينَةً وَأمواالً ِفي الْحياِة الدنْيا ربنَا ِليِضلُّواْ عن {: -عليهما الصالة والسالم-
 ]سورة يونس) ٨٨([ } قُلُوِبِهم فَالَ يْؤِمنُواْ حتَّى يرواْ الْعذَاب اَألِليمسِبيِلك ربنَا اطِْمس علَى َأمواِلِهم واشْدد علَى

األدلة على هذا كثيرة جداً،  ودعوا عليهم بالربط على القلوب حتى ال يؤمنوا، وليس هناك شيء أبلغ من هذا،ف
ء على الكفار ترد عليهم  بال علم وتضيق صدورهم من الدعا-عز وجل-والذين يتكلفون ويقولون على اهللا 

المقام تارة يقتضي ف،  وكل مقام بحسبه، ألقوام-عليه الصالة والسالم-وقد يدعو النبي ، مثل هذه النصوص
 أحياناً قد ندعو على  بلالدعاء عليهم وتارة يقتضي الدعاء لهم، فلسنا مطالبين دائماً بالدعاء للكفار بالهداية،

 وأن يأخذه ويرينا فيه  له بخاتمة السوء، وأن يختم، وأن يميته على الكفر،كافر أن اهللا ال يهديه وال يوفقه
حال   على فرعون، ففي كل مقام-عليهما الصالة والسالم-ما دعا موسى وهارون  مثل وهذا عجائب قدرته

  .مناسبة، واهللا تعالى أعلم

صلى اهللا عليه - النبي جشُ": -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن وثابت حميد قال: البخاري وقال"
سورة آل ) ١٢٨([ }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء{ :فنزلت ))نبيهم؟ شجوا قوم يفلح كيف((: فقال أحد، يوم -وسلم
]عمران

 )٤(.  

                                     
باب  - المساجد ومواضع الصالةومسلم في كتاب ) ١٦٦١ص  / ٤ج ) (٤٢٨٤( باب تفسير سورة آل عمران – أخرجه البخاري في كتاب التفسير - 3

 .ظ للبخاريواللف) ٤٦٦ص  / ١ج ) (٦٧٥ (استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلة

] سورة آل عمران) ١٢٨([ }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء َأو يتُوب علَيِهم َأو يعذَّبهم فَِإنَّهم ظَاِلمون{  باب -أخرجه البخاري معلقاً في كتاب المغازي  - 4

 ).١٤١٧ص  / ٣ج ) (١٧٩١ (باب غزوة أحد -ر الجهاد والسيوأخرجه مسلم عن أنس في كتاب ) ١٤٩٣ص  / ٤ج (



 ٥

 يوم رباعيته كسرت -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن -رضي اهللا تعالى عنه- أنس عن أحمد اإلمامروى و

 إلى يدعوهم وهو بنبيهم هذا فعلوا قوم يفلح كيف((: فقال وجهه، على الدم سال حتى جبهته في وشج أحد،

) ١٢٨([ }بهم فَِإنَّهم ظَاِلمونلَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء َأو يتُوب علَيِهم َأو يعذَّ{ :اهللا فأنزل ))؟عز وجل ربهم

]سورة آل عمران
  .")٦(مسلمورواه  )٥(

 لمتعددة في سبب النزول روايات صحيحة وهي صريحة، ومعنى الصريح من أسباب النزولهذه الروايات ا

فأنزل اهللا كذا، أو فنزلت اآلية، فهذا كله من قبيل : هو ما ذكر فيه سبب أو حادثة أو سؤال، ثم قال بعد
   في دعائه بأعيانهم، أورجال من قريش  ل-صلى اهللا عليه وسلم-الصريح، تارة بأنها نزلت في لعن النبي 

 في أحد حينما قال ما قال، هذه -صلى اهللا عليه وسلم- على قبائل، أو فيما حصل له -صلى اهللا عليه وسلم-
 إذا تعددت أسباب النزول  أنهالقاعدةوكلها أسباب صحيحة وصريحة، فإن تقارب الزمان كان ذلك متقارباً، 

ملت اآلية على  تقارب الزمان حختار الصريح، ثم إنينظر إلى الثبوت ثم نختار الصحيح، ثم العبارة فنفإنه 
 حصل كذا، وحصل كذا، وحصل كذا، فنزلت اآلية بعد هذه األشياء جميعاً، وإن: هذه األسباب جميعاً، يقال

ثل هذا الموطن  أنها نزلت في أكثر من مناسبة، وبعض أهل العلم في م أيمل على تكرر النزول،تباعد ح
طريقة من طرق الترجيح الكثيرة، كأن يرجح مثالً رواية الصحيحين، أو رواية البخاري  بيعمد إلى الترجيح

ألدلة والجمع مطلوب ما أمكن، فمثل هذه األشياء حينما دعا أو نحو هذا، ولكن الترجيح فيه إهدار ألحد ا
 حيث ،قاربةرهم وما وقع في أحد، هذه القضايا مت على هؤالء من قريش وغي-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .هناك أشياء وقعت بعد أحد فينظر في مثل هذاإن 

 له، ملك الجميع: أي ]سورة آل عمران) ١٢٩([ }وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{ :تعالى قال ثم"

 فال المتصرف هو يأ ]سورة آل عمران) ١٢٩([ }يغِْفر ِلمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء{ يديه بين عبيد امهوأهل

  .]سورة آل عمران) ١٢٩([ }واللّه غَفُور رِحيم{ يسألون، وهم يفعل عما يسأل وال لحكمه، معقب

}ونتُفِْلح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهفَةً واعضافًا معا َأضبنُواْ الَ تَْأكُلُواْ الرآم ا الَِّذينها َأيي *اتَّقُواْ النَّارتْ والَِّتي ُأِعد 
ِللْكَاِفِرين *ونمحتُر لَّكُموَل لَعسالرو واْ اللّهَأِطيعاتُ * واوما السهضرنٍَّة عجو كُمبن رٍة مغِْفرواْ ِإلَى ماِرعسو

تَِّقينتْ ِللْمُأِعد ضاَألرو *رالضاء ورِفي الس نِفقُوني الَِّذين اللّهِن النَّاِس وع اِفينالْعظَ والْغَي الْكَاِظِميناء و
ِسِنينحالْم ِحبي * غِْفرن يمو واْ ِلذُنُوِبِهمتَغْفَرفَاس واْ اللّهذَكَر مهواْ َأنْفُسظَلَم لُواْ فَاِحشَةً َأوِإذَا فَع الَِّذينو

ِصري لَمو ِإالَّ اللّه الذُّنُوبونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مِري ِمن * واْ عنَّاتٌ تَججو ِهمبن رةٌ مغِْفرم مآُؤهزج لَِئكُأو
اِمِلينالْع رَأج مِنعا وِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهسورة آل عمران) ١٣٦-١٣٠([ }تَح[".  

تحدث عن غزوة أحد، فإدخال هذه اآلية في وسط اآليات ي جميعاً اآلية تتحدث عن الربا، وسياق اآليات هذه
  التي تتحدث عن أحد هل له وجه يظهر لنا؟ هل يمكن أن نستشف من هذا شيئاً؟ ما وجه االرتباط في المعنى؟

                                     
وأحمد ) ٢٢٦ص  / ٥ج ) (٣٠٠٢( باب تفسير سورة آل عمران – سلموصلى اهللا عليه -كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا  أخرجه الترمذي في - 5
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب األرنؤوطوقال ) ٩٩ص  / ٣ج ) (١١٩٧٤(

 ).١٤١٧ص  / ٣ج ) (١٧٩١ (باب غزوة أحد -ر الجهاد والسيمسلم عن أنس في كتاب صحيح  - 6
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ب ُأِجيب دعوةَ وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِري{ ئهاذكر في أثناثم  آيات الصيام -عز وجل-حينما ذكر اهللا 
ونشُدري ملَّهْؤِمنُواْ ِبي لَعلْيواْ ِلي وتَِجيبساِن فَلْيعاِع ِإذَا دمزية إن للصوم :  قال العلماء]سورة البقرة) ١٨٦([ }الد

 لذلك دخلت ؛لصائم دعوة مستجابةن لو أللوجود ليلة القدر مثالً، أوللدعاء تعلق خاص بالصيام أو برمضان 
  .ية الدعاء بين آيات الصيامآ

المعصية التي سببت مكن أن يكون سببه ذكر ي الربا أثناء الحديث عن غزوة أحد معصية التعامل ب ذكروجهو
  .الهزيمة

فَْأذَنُواْ ِبحرٍب من اللِّه {:  كما قال تعالى في اآلية األخرىهللا ولرسولهالربا حرب إن : أيضاً يقال  أنويمكن
 هي قالع لحرب اهللا ورسوله، والمشتغلون ا الربافيهتعاطى طن التي ياالمو ف]سورة البقرة) ٢٧٩([ }ورسوِلِه

إذا كان ذلك موجوداًَ في المجتمع، فكيف  اهللا ورسوله، فالموظفون فيها هم جنود في تلك القالع يحاربون
ه ئكر في أثناسباب النصر ذُذكر من أ، فهذه الهزيمة التي وقعت وما ؟وله ورسهللاحارب من يينتظر النصر 

 واهللا -صلى اهللا عليه وسلم-ب بأنه حرب هللا ولرسوله و من بين سائر الذن-عز وجل-الربا الذي خصه اهللا 
  ..أعلم

  ."مضاعفة أضعافاً وأكله الربا تعاطي عن المؤمنين عباده ناهياً تعالى يقول"

بعض المحللين لكثير من أنواع فهم منه  ]سورة آل عمران) ١٣٠([ }ةًعفَالَ تَْأكُلُواْ الربا َأضعافًا مضا{ :قوله تعالى
إذا  أي أنه هذا الذي ال يجوز وما عداه جائز،: قالواالذي نهي عنه هو أن يؤكل الربا بهذه الصفة، ف أن الربا
اً ضعافأ عشرة بالمائة وما أشبه هذا فليس هذا و أسبعة بالمائة أو خمسة بالمائةته  نسب الذي يؤخذكان

 صورة ذكر -تعالىتبارك و-إنه :  ليس صحيحاً وإنما الصحيح أن يقالهذا الفهم األعجميلكن !! مضاعفة

 كان ذلك فاشياً في  حيثمقززة هي من أقبح صور الربا التي تفتك في المجتمع وهي أخذه بهذه الصفة
 والمفهوم هنا غير صفة أو بغيرها سواء كان بهذه الالمقصود أن الربا بجميع أنواعه محرمالجاهلية، وإال ف

 على وفاق واقع معين،لمخالفة أن تكون اآليات نزلت معتبر؛ ألن من المواطن التي ال يعتبر فيها مفهوم ا

 ومثل هذه اآلية ، وفاق معين كان فاشياً في الجاهلية وهو هذه الصورة المذكورةبناء علي نزلتوهذه اآلية 
 حيث ]سورة آل عمران) ٢٨([ }ِخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنينالَّ يتَّ{ :قوله تبارك وتعالى

، نقول  معاًأنا أوالي الكفار والمؤمنين:  قالاًإنسان والوا الكفار من دون المؤمنين، فلو أن بسبب أناسنزلت 
  :ين، كما قال في المراقي واقع مع مفهوم لها؛ ألنها نزلت على وفاقاآلية ال، فال: له

ــضافا  ــاب ان ــل للخط ــذا دلي   ك

  أو جهل الحكم أو النطـق انجلـب       

  أو امتنــان أو وفــاق الواقــع  
  

ـ     ــه خافـ ــساكت عن   اودع إذا ال

  للسؤل أو جرى على الـذي غلـب       

ــسامع   والجهــِل والتأكيــد عنــد ال
  

األصل أنه حجة عند الجمهور، لكن في حاالت معينة ال مفهوم المخالفة، ف يعتبر فيها الالحاالت التي هي هذه 
  ..كما في هذه اآليةيكون فيها حجة 

 في زاده وإال قضاه فإن يرِبي، أن وإما يقِضي أن إما: الدين أجل حل إذا- الجاهلية في يقولون كانوا كما"

  ."مضاعفاً اكثير يصير حتى القليل تضاعف فربما عام، كل وهكذا، القدر في اآلخَر وزاده المدة
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 أكبر من أصل المالالمال المطلوب سداده   يصيرحيث بهذه الطريقة يصير أضعافاً مضاعفةأي أنه 

  .المقرض

 : تعالىفقال منها، وحذرهم بالنار توعدهم ثم واألخرى األولى في يفلحون لعلهم بالتقوى عباده تعالى وأمر"

  ."]سورة آل عمران) ١٣٢-١٣١([ }وَأِطيعواْ اللّه والرسوَل لَعلَّكُم تُرحمون* ِرينواتَّقُواْ النَّار الَِّتي ُأِعدتْ ِللْكَاِف{

إما أن تحمل على التعليل وإما أن " لعل" ة ولفظ،]سورة البقرة) ١٨٩([ }واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفِْلحون{ :يقول تعالى
يحصل منه الترجي؛ ألن الترجي إنما يقع ممن ال يعلم عواقب تحمل على معنى الترجي، ومعلوم أن اهللا ال 

  .يقع الأم يترجى وقوع الشيء وال يدري هل يقع شياء لكنه األ

يعني على رجائكم، ، فيكون ذلك باعتبار حال المخاطب،  في مثل هذه اآلية بأنها للترجي"لعل"وإذا فسرت 
يعني على رجائكما يا موسى  ]سورة طـه) ٤٤([ }ا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَىفَقُولَا لَه قَولًا لَّينً{ :فقوله تعالى مثالً

  .-عليهما الصالة والسالم-وهارون 

وساِرعواْ ِإلَى مغِْفرٍة { : تعالىفقال القربات، نيل إلى والمسارعة الخيرات فعل إلى المبادرة إلى ندبهم ثم"
هضرنٍَّة عجو كُمبن رمتَِّقينتْ ِللْمُأِعد ضاَألراتُ واومت كما: أي ]سورة آل عمران) ١٣٣([ }ا السالنار أعد 

  .للكافرين

 فرش صفة في قال كما طولها، ساعتا على تنبيها }عرضها السماواتُ واَألرض{ :قوله معنى إن: قيل وقد

  ".بالظهائر؟ ظنك فما: أي ]ورة الرحمنس) ٥٤([ }بطَاِئنُها ِمن ِإستَبرٍق{ :الجنة

 يقصد أنه ليس بحاجة إلى أن يبين حال }بطَاِئنُها ِمن ِإستَبرٍق{ : أنه في هذه اآليةوجه االرتباط بين المثالين
 قيمة لها؛ ألنها  من وضيع الثياب من األقمشة التي ال عادةتوضع البواطن التي ت إذا كان، بمعنى أنهالظواهر
  .حتاج أن توصفهذه ال ي: اًفما بالك بالظواهر؟ إذ للناس جعلت من إستبرق ال تظهر

هناك أشياء المقصود أن بجواهرها، فبالك فما والزعفران حشيش نابت فيها  ، من مسك الجنة ترابإذا كانو
  .ينبه بها على أشياء

  : معنيينيحتمل }عرضها السماواتُ واَألرض{: -تبارك وتعالى-هنا في قوله و

: يقول  واألرض جنس يصدق على األرضين السبع، فمن أهل العلم من،السماوات جمع  بما أن:المعنى األول

ووصل بعضها ببعض، وبسطت األرض أن هذه السماوات العظيمة إذا بسطت كبسط الثياب  المراد إن
  .وصل الثياب فهذا هو عرض الجنةبطبقاتها السبع ووصلت 

إن ذلك على طريقة العرب في المبالغة، فإذا أرادوا ذكر سعة شيء : هل العلم من يقولمن أ: المعنى الثاني
  .أي أنها واسعة العرض }عرضها السماواتُ واَألرض{: فقولهذكروا مثل هذا، 

إن ذكر العرض يغني عن ذكر الطول؛ ألن العرض عادة أقل من الطول، والعرب : من أهل العلم من قالو
، }عرضها السماواتُ واَألرض{  بهذا المقدارض الشيء ليفهم السامع قدر طوله، فإذا كان العرتذكر عرض

  .مستطيلة الجنة حيث ال يلزم أن تكون هنا أعظم من هذا، ولكن هذا ال يجزم به  أنهال شك  فطولها:اًإذ

 السقف للجنة، والنبي  بمنزلةالقبة أوبمنزلة أن العرش وا صفة الكروية، له أنوالعلماء يتكلمون في األفالك 
وسقفه عرش  إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس األعلى فإنه أعلى الجنة((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-
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من فهم بعض أهل العلم لكن ،  فال يلزم أن تكون الجنة مستطيلة،ذكر أنه تفجر منه أنهار الجنةو )٧())الرحمن
العرب قد تذكر وهذا ال يلزم؛ ف على أن الطول أعظم، أن ذلك دليلمن االتساع أنه بهذه المثابة وذكر العرض 

  .العرض في أغلب كالمها، واهللا أعلم

 دل وقد ،كطوله عرضه والمستدير المقبب والشيء العرش، تحت قبة ألنها كطولها؛ عرضها بل: وقيل"

س فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، إذا سألتم اهللا الجنة فاسألوه الفردو((: الصحيح في ثبت ما ذلك على
ساِبقُوا { :الحديد سورة في تعالى كقوله اآلية وهذه ،)٨())ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن

  ."]سورة الحديد) ٢١([ اآلية }ِإلَى مغِْفرٍة من ربكُم وجنٍَّة عرضها كَعرِض السماء والَْأرِض

 فال إشكال بين هذه اآلية وآية والكثيرجنس والجنس يصدق على الواحد  هناالسماء  }السماءكَعرِض {: قوله
   .]سورة آل عمران) ١٣٣([} ضها السماواتُ واَألرضعر{ :آل عمران

صلى اهللا عليه - اهللا رسول إلى رجل جاء: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن البزارروى "
 النار؟ فأين ]سورة آل عمران) ١٣٣([ }وجنٍَّة عرضها السماواتُ واَألرض{ :تعالى قوله أرأيت :فقال -وسلم

 تكون النار وكذلك((: قال ،اهللا شاء حيث: قال ))النهار؟ فأين شيء كل لبس جاء إذا الليل أرأيت((: قال

  :معنيين يحتمل وهذا، )٩())عز وجل اهللا شاء حيث

 وإن مكان في يكون أال النهار جاء إذا الليل مشاهدتنا عدم من يلزم ال أنه ذلك في المعنى يكون أن: أحدهما

  .عز وجل اهللا يشاء حيث تكون النار وكذلك نعلمه، ال كنا

 اآلخر، الجانب من يكون الليل فإن الجانب، هذا من العالم وجه تغشى إذا النهار أن المعنى يكون أن: الثاني

كَعرِض { :-عز وجل- اهللا قال كما وعرضها العرش تحت السماوات فوق عليين ىأعل في الجنة فكذلك
 السماوات كعرض كونها بين تنافي فال سافلين أسفل في والنار ]سورة الحديد) ٢١([ }السماء والَْأرِض

  ."أعلم واهللا النار، وجود وبين واألرض،

  .-عز وجل-ؤمن بها كما أخبر اهللا يوإنما ها، على كل حال هذه األمور الغيبية اإلنسان ال يخوض في

 في :أي ]سورة آل عمران) ١٣٤([ }الَِّذين ينِفقُون ِفي السراء والضراء{ :فقال الجنة أهل صفة تعالى ذكر ثم"

الَهم الَِّذين ينِفقُون َأمو{ :قال كما األحوال، جميع وفي والمرض، والصحة والمكره والمنشط والرخاء الشدة
 واإلنفاق تعالى اهللا طاعة عن أمر يشغلهم ال أنهم والمعنى ]سورة البقرة) ٢٧٤([ }ِباللَّيِل والنَّهاِر ِسرا وعالَِنيةً

  ."البر بأنواع وغيرهم قراباتهم من خلقه إلى واإلحسان مراضيه في

الليل أو في النهار، وينفقون في في سواء كان ذلك  حيث دعت الحاجة يعني قدموا اإلحسان والبذل والنفقة
من الناس من يبخل في حال السراء وال ينشط للنفقة، ومن الناس من يمسك في حال والسراء وفي الضراء، 

  .فال يبذل شيئاًنتابه ألوان الوساوس فيزداد حرصه تالضراء ويزداد خوفه على ما في يده و

                                     
 . سيأتي تخريجه - 7

 سبيلي هذه يقال  اهللا سبيل في المجاهدين درجات باب - الجهاد والسيروأصله في البخاري في كتاب ) ٣٢١ص  / ٥ج ) (٢٢٧٩٠( أخرجه أحمد - 8

 ).١٠٢٨ص  / ٣ج ) (٢٦٣٧ (سبيلي وهذا

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال شعيب األرنؤوطو) ٩٢ص / ١ج ) (١٠٣(والحاكم ) ٣٠٦ص  / ١ج ) (١٠٣( أخرجه ابن حبان - 9



 ٩

 كظموه الغيظ بهم ثار إذا: أي ]سورة آل عمران) ١٣٤([ }ِفين عِن النَّاِسوالْكَاِظِمين الْغَيظَ والْعا{ : تعالىوقوله"

  .إليهم أساء عمن ذلك مع وعفوا عملوهي فلم كتموه بمعنى

 ليس((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن أحمد اإلمام روىو

  .الشيخان رواه وقد )١٠())الغضب عند سهنف يملك الذي الشديد ولكن بالصرعة، الشديد

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن أحمد اإلماموروى 

 عمل إن أال -ثالثاً- بربوة نزح الجنة عمل إن أال جهنم، فيح من اهللا وقاه له وضع وراً أمعس أنظر من((

  ."))بسهوة سهل النار

 فهو ليس المكان المرتفع والحزن هو الصعب أو الذي يصعب المشي فيههي الربوة )) بربوة نزح(: (قوله
  .ومجاهدة ومشقة وصبر وتحملأن ذلك يحتاج إلى جهد سهالً، والمعنى 

 يسهل المشي  التيالتربة اللينة السهلةذات األرض هي السهوة  ))بسهوة سهل النار عمل إن أال((: وقوله
  .شقةم دون عليها

 عمل إن أال -ثالثاً- بربوة نزح الجنة عمل إن أال جهنم، فيح من اهللا وقاه له وضع وراً أمعس أنظر من(("

 ما ،عبد يكظمها غيظ جرعة من اهللا إلى أحب جرعة من وما الفتن، وقي من والسعيد ،بسهوة سهل النار

  ."حسن ومتنه مجروح، فيه ليس حسن ادهإسن وأحمد، به انفرد )١١())إيماناً جوفه مأل إال هللا عبد كظمها

يوجد ما يشهد  ))من أنظر معسراً(( :قوله ، لكن مجهوالً فيه رجالً؛ ألنوبعض أهل العلم ضعف الحديث
  .، ولهذا فهو يحتمل التحسين، لكن إسناده عند اإلمام أحمد فيه رجل مجهول)١٢(له

صلى اهللا - اهللا رسول أن - تعالى عنهرضي اهللا- أبيه عن أنس بن معاذ بن سهل عن أحمد اإلماموروى "
 يخيره حتى الخالئق، وسءر على اهللا دعاه ينفذه، أن على قادر وهو غيظاً كظم من((: قال -عليه وسلم

  .غريب حسن: الترمذي وقال، ابن ماجهو والترمذي، داود أبو ورواه )١٣())شاء الحور أي من

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن عن مردويه ابنوروى 

 ابن رواه وكذارواه ابن جرير [ ))اهللا وجه ابتغاء كظمها غيظ جرعة من أجراً أفضل جرعة من عبد تجرع ما((

  .")١٤(]هماج

  . هو المعتاد المعمول بههذاووهذا يشهد لبعض الحديث السابق، 

                                     
باب فضل من  - كتاب البر والصلة واآلدابومسلم في ) ٢٢٦٧ص  / ٥ج ) (٥٧٦٣(باب الحذر من الغضب  -أخرجه البخاري في كتاب األدب  - 10

 ).٢٠١٤ص  / ٤ج ) (٢٦٠٩ (يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب

  .إسناده ضعيف جداً: شعيب األرنؤوطوقال ) ٣٢٧ص  / ١ج ) (٣٠١٧(أخرجه أحمد  - 11

  ).٢٣٠١ص  / ٤ج ) (٣٠٠٦ (باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر - الزهد والرقائقصحيح مسلم في كتاب  - 12
 / ٢ج ) (٤١٨٦ (باب الحلم -اجه في كتاب الزهد وابن م) ٣٩٤ص  / ٤ج ) (٤٧٧٩ (باب من كظم غيظاً -أخرجه أبو داود في كتاب األدب  - 13

  .إسناده حسن: وقال شعيب األرنؤوط) ٤٤٠ص  / ٣ج ) (١٥٦٧٥(وأحمد ) ١٤٠٠ص 

وصححه األلباني في صحيح ) ١٢٨ص  / ٢ج ) (٦١١٤(وأحمد ) ١٤٠١ص  / ٢ج ) (٤١٨٩( باب الحلم –أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد  - 14
 ).٢٧٥٢(الترغيب والترهيب برقم 



 ١٠

 عنهم يكفون بل الناس في غضبهم عملوني ال أي ]سورة آل عمران) ١٣٤([ }والْكَاِظِمين الْغَيظَ{ : تعالىفقوله"

  .عز وجل اهللا عند ذلك ويحتسبون شرهم،

 في ظلمهم عمن يعفون الشر كف مع: أي ]سورة آل عمران) ١٣٤([ }والْعاِفين عِن النَّاِس{ :تعالى قال ثم

 }واللّه يِحب الْمحِسِنين{: قال ولهذا ال،األحو أكمل وهذا أحد، على موجدة أنفسهم في يبقى فال أنفسهم،

 عبداً اهللا زاد وما صدقة، من مال نقص ما: عليهن أقسم ثالث((: الحديث وفي، اإلحسان مقامات من فهذا

  .")١٥())اهللا رفعه هللا تواضع ومن ،عزاً إال بعفو

ه في النفس بقية أو أثر، وأما الصفح  إذا طمسته ومحته فال يبقى لعفت الريح األثر: ما تقول مثلهذا التفسير 
 الصفح من صفحة العنق وهو أن ف]سورة البقرة) ١٠٩([ }فَاعفُواْ واصفَحواْ{ : كما في قوله تعالىفهو اإلعراض

يوقد يذهب الذي في النفس  لكن يبقى في نفسه شيء،عرض اإلنسانعرض اإلنسان عن إساءة المسيء، وقد ي 
  .يعفو ويصفحلمسلم أن للسبب أو آلخر، والذي ينبغي يحتاج إلى معاتبة لكنه 

سورة آل ) ١٣٥([ }والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشَةً َأو ظَلَمواْ َأنْفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستَغْفَرواْ ِلذُنُوِبِهم{ :تعالى وقوله"
  ."واالستغفار بالتوبة أتبعوه ذنب منهم صدر إذا :أي ]عمران

جديد باعتبار  الم مستأنف، أي أنه كهذا يحتمل أن يكون من قبيل االستئناف} والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشَةً{: قوله
الَِّذين ينِفقُون ِفي السراء والضراء والْكَاِظِمين { فالفئة األولى أكمل، وهي فئةأن هذه فئة أخرى غير األولى، 

ع اِفينالْعظَ وفهؤالء أصحاب الدرجات العالية، ثم تأتي طبقة دون ]سورة آل عمران) ١٣٤([ }ِن النَّاِسالْغَي ،
 وهم هؤالء من أهل الجنة وهم الذين يحصل منهم إساءة وتقصير ولكنهم ال يصرون على ذلك بل يتوبون،

فهذا  ]سورة آل عمران) ١٣٥([ }ِلذُنُوِبِهم استَغْفَروافَ اللَّه ذَكَروا َأنْفُسهم ظَلَموا َأو فَاِحشَةً فَعلُوا ِإذَا{ فئة الذين
       ابن جريره واختار،هو األقرب واهللا تعالى أعلمو-، والمعنى الثاني بعض أهل العلميه احتمال مشى عل

أنهم بهذه أي ،  أن ذلك من قبيل العطف على ما سبق، وأن هذه األوصاف جميعاً لطائفة واحدة:-رحمه اهللا-
الكظم للغيظ، وإذا بدر منهم شيء فإنهم ال يصرون على ذلك، وة من اإلحسان والبذل واإلنفاق والعفو المثاب

  .بل يبادرون إلى التوبة

 إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبيعن  أحمد اإلمامروى "

 رباًٍ له أن فعلم ذنباً عمل عبدي :-عز وجل- اهللا فقال ،فاغفره ذنباً أذنبت إني رب: فقال ذنبا، أذنب رجالً

تبارك - فقال ،فاغفره ذنباً عملت إني رب،: فقال آخر ذنبٍا عمل ثم لعبدي، غفرت قد به، ويأخذ الذنب يغفر
 إني رب،: فقال آخر ذنباً عمل ثم ،لعبدي غفرت قد به، ويأخذ الذنب يغفر رباً له أن عبدي علم: -وتعالى

، لعبدي غفرت قد به، ويأخذ الذنب يغفر رباً له أن عبدي علم: -عز وجل-اهللا  فقال ،لي فاغفره ذنباً عملت
 يغفر رباً له أن عبدي علم :-عز وجل-اهللا  فقاللي  فاغفره ذنبٍا عملت إني رب،: فقال آخر ذنباً عمل ثم

]بنحوه حيحالص في أخرجه[ ))شاء ما فليعمل لعبدي، غفرت قد أني أشهدكم به، ويأخذ الذنب
)١٦(".  

                                     
 ).٣٠٢٤(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢٣١ص  / ٤ج ) (١٨٠٦٠(أخرجه أحمد  - 15
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 ١١

كون مسوغاً لإلنسان أن يستمرئ ت ال ه األحاديثمثل هذو الكالم على الرجاء، عند نظائرهوالحديث هذا يذكر 
نفسه فيبادر  ثم تغلبه  الذي تغلبه نفسه فيتوب وال يصر على الذنباإلنسانوإنما هي في الذنوب والمعاصي، 

أنتم :  والقانط وأولئك الجهال الذين يأتيهم الشيطان، ويقول اليائسا يعالج بهإلى التوبة، فمثل هذه النصوص
يحرضهم على ترك العمل هكذا أنتم تنافقون، ولية وصورة أخرى فتعملون ذنوباً ثم تظهرون للناس بح
مثل هذه األحاديث، لكن هناك أحاديث ونصوص وآيات أخرى تدل على الصالح بالكلية، فمثل هؤالء تفيدهم 

  .تلك مع  النصوصتجمع هذهيجب أن  ف، وعقابه ونكاله-وجلعز -شدة أخذ اهللا 

 :نزلت حين إبليس أن بلغني: قال -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن الرزاق عبدوقد روى "

}واْ ِلذُنُوِبِهمتَغْفَرفَاس واْ اللّهذَكَر مهواْ َأنْفُسظَلَم لُواْ فَاِحشَةً َأوِإذَا فَع الَِّذينسورة آل عمران) ١٣٥([ يةاآل }و[ 

  .بكى

  .سواه أحد يغفرها ال: أي ]سورة آل عمران) ١٣٥([ }ومن يغِْفر الذُّنُوب ِإالَّ اللّه{ : تعالىوقوله

 إلى ورجعوا ذنوبهم من تابوا: أي ]سورة آل عمران) ١٣٥([ }ولَم يِصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمون{ :وقوله

  ."عنها مقلعين غير عليها ويصروا المعصية على يستمروا ولم قريب، عن اهللا

، ويحتمل أنهم ذكروه بقلوبهم، أو  يحتمل أن يكون ذكروه بألسنتهم]سورة آل عمران) ١٣٥([ }ذَكَرواْ اللّه{ :قوله
والندم وما ينتظرهم من الوقوف بين يديه، فحصل منهم االستدراك والرجوع  ذكروا وعده ووعيده وعظمته

  ومعلوم أنه ليس من شرط التوبة أن يذكر اإلنسان ربه بلسانه إذا أذنب، ولكن المحرك للتوبة ابتداء،والتوبة

  وما وقع في حقه من اإلساءة والتجرؤ عليه وعلى حدوده،-عز وجل-هو أن يتذكر اإلنسان عظمة اهللا 

الخطاب إذا توجه إلى المكلف فكلف وال يحصل له، أمر قد يطلبه الم الندم فيكون ذلك دافعاً له إلى الندم؛ ألن
 -عز وجل-تذكر عظمة اهللا يكون بفالندم ، هريتوجه إلى سببه أو إلى آثا فإنه بشيء ال يدخل تحت طوقه

  . بسبب ذلك فيحصل لهم اإلبصار،بمعنى أنهم لم يستمروا على الغفلة، المؤدي إلى الندم

 إلى ورجعوا ذنوبهم من تابوا: أي ]سورة آل عمران) ١٣٥([ }علُواْ وهم يعلَمونولَم يِصرواْ علَى ما فَ{ :وقوله"

 تابوا الذنب منهم تكرر ولو ،عنها مقلعين غير عليها ويصروا المعصية على يستمروا ولم قريب عن اهللا

  .عنه

  .عليه اهللا تاب تاب من أن }علَمونوهم ي{: عمير بن عبيد بن اهللا وعبد مجاهد قال }وهم يعلَمون{: وقوله

ومن يعمْل { :وكقوله ]سورة التوبة) ١٠٤([ }َألَم يعلَمواْ َأن اللّه هو يقْبُل التَّوبةَ عن ِعباِدِه{ :تعالى كقوله وهذا
ا رغَفُور ِجِد اللّهي تَغِْفِر اللّهسي ثُم هنَفْس ظِْلمي ا َأووءاسجداً كثيرة هذا ونظائر ]سورة النساء) ١١٠([} ِحيم".  

  وهو أن معنى ولعله هو المتبادر،-رحمه اهللا-ويحتمل معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، واختاره ابن جرير 

 فعل القبيح جهالً منهم فمعنى ذلك أنهم لم يفعلوا هذا ال،بسوء صنيعهم وقبح عملهم وجنايتهم: وهم يعلمون، أي

 فإنهم إن ما فعلوا وهم يعلمون قبح هذا،وإنما المقصود ولم يصروا على   حرمه-عز وجل- وأن اهللا بقبحه
  .كانوا يعلمون أن اهللا حرمه فهم يبادرون إلى التوبة منه



 ١٢

 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنهما- عمرو بن اهللا عبد عن أحمد اإلمام وروى"

 الذين للمصرين ويل القول، ألقماع ويل لكم، يغفر واغفروا ترحموا، ارحموا((: رالمنب على وهو قال أنه

  .أحمد به تفرد )١٧())يعلمون وهم فعلوا ما على يصرون

: أي ]سورة آل عمران) ١٣٦([ }ُأولَِئك جزآُؤهم مغِْفرةٌ من ربِهم{ :-به وصفهم بما وصفهم بعد- تعالى قال ثم

: أي ]سورة آل عمران) ١٣٦([ }مغِْفرةٌ من ربِهم وجنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار{ لصفاتا هذه على جزاؤهم

  ."الجنة تعالى يمدح }وِنعم َأجر الْعاِمِلين{ فيها ماكثين: أي }خَاِلِدين ِفيها{ المشروبات أنواع من
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تيذيب تفسير ابن كثير

 (ٕٔسورة آل عمران )
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 .أجمعينوصمى اهلل وسمم وبارك عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين

ن َقْبِمُكْم ُسَنٌن َفِسيُروْا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروْا }َقْد َخَمْت مِ  في تفسير قولو تعالى: -تعالى رحمو اهلل-قال المفسر 
َواَل َتِيُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَمْوَن ِإن  *َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة لّْْمُمتَِّقينَ * َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبينَ 

ْثُمُو َوِتْمَك األيَّاُم ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَمَم الّمُو الَِّذيَن  ِإن َيْمَسْسُكمْ * ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مّْ
َص الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلكَ * آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَيَداء َوالّمُو اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ  َأْم َحِسْبُتْم َأن  *اِفِرينَ َوِلُيَمحّْ

اِبِرينَ  َوَلَقْد ُكنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمن َقْبِل َأن َتْمَقْوُه  *َتْدُخُموْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَمِم الّمُو الَِّذيَن َجاَىُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَمَم الصَّ
 .[آل عمران ( سورةٖٗٔ-ٖٚٔ)] َفَقْد رََأْيُتُموُه َوَأنُتْم َتنُظُروَن{

 {}َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَننٌ  :يقول تعالى مخاطبًا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منيم سبعون"
قد جرى نحو ىذا عمى األمم الذين كانوا من قبمكم من أتباع األنبياء ثم كانت العاقبة ليم والدائرة عمى  :أي

 .[( سورة آل عمرانٖٚٔ)] {وْا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبينَ َفِسيرُ }يذا قال تعالى: الكافرين ول
يعني القرآن فيو بيان لؤلمور عمى جميتيا، وكيف  [( سورة آل عمرانٖٛٔ)] }َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس{ ثم قال تعالى:

 ."كان األمم األقدمون مع أعدائيم
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل بسم اهلل الرحمن الرحيم،

المراد بو المثالت التي وقعت لألمم  [عمران ( سورة آل737)] }َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَنٌن{ :-تبارك وتعالى- فقولو
ويأخذىم   المكذبين الظالمين من األمم التي كانت قبمنا يعذب العادة بأن -عز وجل-أجرى اهلل  حيث المكذبة

وىذا األمر ىو  ،[( سورة آل عمران737)] {ُروْا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُرواْ }َفِسي فقال: بذنوبيم فأرشد إلى النظر في ىذا
 .الشك أو التكذيبو لمن كان عنده شيء من التردد 

ألن اهلل قال: ن أول ما يجب عمى المكمف ىو النظر؛ إ: وااآلية لطوائف المتكممين ممن قالك في ىذه وال مستمس  
نما أمر اهلل  [( سورة آل عمران737)] {ُروْا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُرواْ }َفِسي بالنظر لمن كان عنده تردد أو  -عز وجل-وا 

 كأبي بكر الصديق وأمثالو، فيم ال يحتاجون إلى مثل ىذا، ،شك أو تكذيب، ولم يؤمر بو أىل اإليمان الذين ثبتوا
 وقد قال القائل:

 ي األذىيييييييان شييييييييءٌ ولييييييييس يصييييييي  فييييييي
 

 إذا احتييييييييييييياج النييييييييييييييار إليييييييييييييى دلييييييييييييييل 
 

يعني القرآن فيو بيان لؤلمور عمى ، قال: [( سورة آل عمران738)] }َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس{: -تبارك وتعالى-قولو 
يا وىي اآلية التي قبملى إيعود  }َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس{اسم اإلشارة في قولو:  وبعض أىل العمم يقول: إن ،جميتيا
}َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَنٌن أن السياق يكون ىكذا:  أي [( سورة آل عمران737)] }َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمُكْم ُسَنٌن{ قولو:

وىذا فيو بعد  ،[( سورة آل عمران738)] }َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس{ ثم قال: ،[( سورة آل عمران737)] {..َفِسيُروْا ِفي اأَلْرضِ 
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 من أن المراد -رحمو اهلل-األحسن من ىذا ىو ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري أعمم، و تعالى  واهلل
قبمو من التفاصيل واألمور التي بّين  -عز وجل-ما ذكره اهلل  [( سورة آل عمران738)] }َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس{ :بقولو

وما وقع في يوم أحد، وأسباب  ،وما جرى ليؤالء ،يؤالءبيا حال أىل اإليمان والمكذبين الكافرين، وما جرى ل
 .[( سورة آل عمران738)] }َىَذا َبَياٌن لّْمنَّاِس{ذلك، فيذا التفصيل الذي سبق في اآليات ىو المراد بقولو: 

التي ال يبعد من ىذا كثيرًا؛ ألن القرآن بيان لمناس، وىذه األشياء  وما ذكره الحافظ ابن كثير ىنا من أنو القرآن
ىذا القرآن وما تضمنو من البيان واليدايات التي يحتاج إلييا  من اآليات ىي من جممة -عز وجل-ذكرىا اهلل 

 .عز وجل. الناس، والعمم عند اهلل
لقموبكم، وموعظة لممتقين،  خبر ما قبمكم وىدىً  ويعني القرآن في [( سورة آل عمرانٖٛٔ)] }َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة{"

 .محارم والمآثمزاجر عن ال :أي
َواَل َتْحَزُنوا }ال تضعفوا بسبب ما جرى  :أي [( سورة آل عمرانٜٖٔ)] }َواَل َتِيُنوا{ ثم قال تعالى مسميًا لممؤمنين:
 ."العاقبة والنصرة لكم أييا المؤمنون :أي [( سورة آل عمرانٜٖٔ)] {َوَأنُتُم اأَلْعَمْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 

ِإن }يمكن أن يكون قولو:  [( سورة آل عمران739)] {اَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَمْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ وَ } تعالى:في قولو 
ال تينوا وال تحزنوا إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن يصبر ويثبت : أي }َواَل َتِيُنوا{بقولو:  اً متعمق {ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 

 .و، ويستشعر ىذه المعانيعمي -عز وجل-ويرضى بما قدره اهلل 
ِإن ُكنُتم }وال تينوا وال تحزنوا فإنكم األعمون أي:  {َوَأنُتُم اأَلْعَمْونَ }وبعض أىل العمم يقول: إنو يتعمق بقولو: 

ن ى  -ن ىذا الوصف أيعني  {مُّْؤِمِنينَ   .إنما يكون إذا كانوا محققين لإليمان -زموامن كونيم أعمى من الكفار وا 
أي إن كنتم مصدقين لرسولي فيما  {ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ } يقول: إن قولو: -رحمو اهلل-الطبري  مثل ابن جريرو 

ول إليو أمركم؛ ألن العبرة إنما ىي في المآل والنيايات، وأما ئأخبركم بو من النصر والظفر وأن العاقبة لكم وما ي
كما ىو معموم فإن أنو نياية المطاف، و  يعنيما يعرض لمناس من ىزيمة وانكسار في بعض األحيان فذلك ال 

الحرب سجال، لكن النياية والعاقبة فتارة يدالون وتارة يدال عمييم،  -كما في حديث ىرقل مع أبي سفيان- الرسل
 .-عمييم الصالة والسالم-تكون ألتباع األنبياء ولألنبياء 

يستعمل عادة  [( سورة آل عمران739)] {مُّْؤِمِنينَ  َمْوَن ِإن ُكنُتم}َوَأنُتُم اأَلعْ األسموب  وعمى كل حال مثل ىذا
يأمرىم  -عز وجل-تقول: إن كنت ابن الكرام فافعل كذا، فاهلل و لمتحريض والتحضيض، وىذا كثير في القرآن، 

َن ِإن ُكنُتم َموْ }َواَل َتِيُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلعْ  فينا قال: أو ينياىم ثم يقول: إن كنتم مؤمنين فامتثموا ذلك،
 واهلل تعالى أعمم. ،[( سورة آل عمران739)] {مُّْؤِمِنينَ 

ْثُمُو{" تل إن كنتم قد أصابتكم جراح، وقُ  :أي [( سورة آل عمرانٓٗٔ)] }ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مّْ
 ."قريب من ذلك من قتل وجراحكم ءمنكم طائفة، فقد أصاب أعدا

}ِإن َيْمَسْسُكْم  :-رحمو اهلل-جراح، وىنا يقول الحافظ ابن كثير  :أي {}ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرحٌ  فقولو: ،ىو الجرحالقرح 
ىذا و قد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح، فتل منكم طائفة، وق   : إن كنتم قد أصابتكم جراحأي {َقْرحٌ 

حيث يذه السورة تتحدث عن وقعة أحد، فع ليم في يوم أحد، المقصود بو قطعًا ما وق أىل اإليمان الذي أصاب
ْثُمُو{ إليو بقولو: -عز وجل-قتل منيم سبعون، وأما الذي أشار اهلل   [( سورة آل عمران741)] }َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مّْ
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الغزوة ولوا مدبرين وذلك أنو في أول  ؛فمن أىل العمم من يقول: إن المراد بذلك ما وقع لممشركين في يوم أحد
كانت اليزيمة، فيذا القتل الذي وقع تسعة و  وسقط المواء، فمم يجرؤ أحد عمى أخذه، وقتل حممتو وقتل منيم نحو

ىو المشار  ىو القرح المشار إليو في ىذه اآلية، ويكونإنو بعض أىل العمم يقول: في أول المعركة  لممشركين
، والحس ىو القتل [( سورة آل عمران751)] الّمُو َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّوَنُيم ِبِإْذِنِو{ }َوَلَقْد َصَدَقُكمُ  قولو تعالى:إليو ب

}ِإْذ َتُحسُّوَنُيم ِبِإْذِنِو َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي  تعالى:ولو ق، فل، نقول: حسيم بالسيف، كما سيأتيواالستئصا
يعني صرفكم عنيم وتحول ميزان المعركة،  [( سورة آل عمران751)] رَاُكم مَّا ُتِحبُّوَن{اأَلْمِر َوَعَصْيُتم مّْن َبْعِد َما أَ 

ما  األقرب واهلل أعمم أن المراد بوذي أصاب المشركين في يوم أحد، لكن نو القرح الإعند من قال: المعنى  ىذاو 
ْثَمْيَيا{ }َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصيَبٌة َقدْ  وقع ليم في يوم بدر، وليذا قال: صابة [( سورة آل عمران765)] َأَصْبُتم مّْ ، وا 

المثمين إنما وقع في يوم بدر حيث قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون، وفي يوم أحد قتل من المسممين 
}ِإْذ  ىو المشار إليو في قولو:و  سر أحد، فيذا دليل عمى أن المراد ما وقع لممشركين في يوم بدر،ؤ سبعون ولم ي

ْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق ِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمآلِئَكِة َأنّْي َمَعُكْم َفَثبُّْتوْا الَِّذيَن آَمُنوْا َسأُْلِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرَّ ُيو 
 .ليم ما وقع في يوم بدر ، فوقع[( سورة األنفال71)] اأَلْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُيْم ُكلَّ َبَناٍن{

}َوَلَقْد ُكنُتْم َتَمنَّْوَن  :حيث قال إليو في ىذه اآليات -عز وجل-لقرح الذي أصاب المسممين فقد أشار اهلل وأما ا
}َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم  وكذلك في قولو: [( سورة آل عمران743)] اْلَمْوَت ِمن َقْبِل َأن َتْمَقْوُه َفَقْد رََأْيُتُموُه َوَأنُتْم َتنُظُروَن{

( سورة آل 753)] }ُتْصِعُدوَن َواَل َتْمُووَن َعَمى أَحٍد{ قولو:كوغير ذلك من اآليات،  [( سورة آل عمران741)] ُشَيَداء{
( سورة آل 751)] }َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر َوَعَصْيُتم مّْن َبْعِد َما َأرَاُكم مَّا ُتِحبُّوَن{ :و تعالىقول، و [عمران
 .ي وقع لكم اليزيمةيعن [عمران

عمى المشركين ىو ما وقع ليم في ا حصل في يوم أحد، والقرح الواقع فالخالصة أن القرح الواقع لممسممين ىو م
 واهلل تعالى أعمم. ،عمى األرج  من قولي العمماء ، وىذايوم بدر

ن كانت لكم العاقبة أي ن [( سورة آل عمرانٓٗٔ)] }َوِتْمَك األيَّاُم ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاِس{" ديل عميكم األعداء تارة، وا 
قال ابن  [( سورة آل عمرانٓٗٔ)] }َوِلَيْعَمَم الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا{ لما لنا في ذلك من الحكمة، وليذا قال تعالى:

 ."مثل ىذا: لنرى من يصبر عمى مناجزة األعداء في -عنيما رضي اهلل تعالى-عباس 
}َوِلَيْعَمَم الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَيَداء َوالّمُو اَل ُيِحبُّ  فقال سبحانو وتعالى: د جممة من الحكمىنا عدّ 

َص الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن{* الظَّاِلِمينَ  جمل من الحكم في فيذه  [( سورة آل عمران747-741)] َوِلُيَمحّْ
تحت  ةداخم اميك   عرفوغير المذكورة مما ي   ،المذكورة األمور لمسممين في يوم أحد، فمثل ىذهإدالة الكفار عمى ا

 .-عز وجل-حكمة اهلل 
كل  مو كان النصر دائمًا ألىل اإليمان لدخل فييمف [( سورة آل عمران741)] }َوِلَيْعَمَم الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا{ فينا يقول:

 فالناس تبعٌ  ،جديرون باالتباعقومًا يحالفيم االنتصار في كل األحوال  ك أنوكل طامع؛ ذلين المنافقمن  أحد
لممنتصر، لكن إذا وقعت اليزيمة في بعض األحيان واآلالم والجراح فإنو ال يبقى وال يثبت إال أىل الصدق 

يؤالء الذين قتموا ليسوا خسارة إال بالمقاييس ف {ء}َوِلَيْعَمَم الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَيَداواإليمان، وليذا قال: 
حتى لو لم يقاتموا ولم يخرجوا وا بآجاليم وانتيت أعمارىم أصاًل، فالمادية الدنيوية، وكل إنسان سيموت وقد مات



 4 

-يم سيموتون في ىذه المحظات، ولكن اهلل كتب ليم ىذه النياية التي يرتفعون بيا كثيرًا عند اهلل فإلى المعركة 
 .إدالة الكفاركم حفيذه حكمة من  -عز وجل

َص الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن{ يقول: لتمحيص فتذىب يحصل ليم اأي  [( سورة آل عمران747)] }َوِلُيَمحّْ
يمان بغوا وتعالوا وطغوا ويحصل المحق لمكافرين؛ ألنيم إذا انتصروا عمى أىل اإلعنيم وساوس الشيطان 

فمينظر في ما كتبو الحافظ  ن يطالع الحكم الكثيرة في ىذا، ومن أراد أم وزواليمفيكون ذلك سببًا لمحقي فسدواوأ
 .ذكر أشياء تطول جداً  حيث في زاد المعاد، -رحمو اهلل-ابن القيم 

 ."مرضاتويعني يقتمون في سبيمو ويبذلون ميجيم في  [( سورة آل عمرانٓٗٔ)] }َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَيَداء{"
قول بعض أىل العمم، أو ألنو مشيود لو كما ي ألنو مشاىد لمجنة، أو كأنو مشاىد لمجنة،قيل لو شييد؛  الشييد

صمى اهلل -ىذا أدل دليل عمى صدق اإليمان، كما أن النبي و عمى كل حال القتل في سبيل اهلل شيادة، و بالجنة، 
ذا قدم مالو  يدعيو كل أحد، فإذا قدم ميجتو فيو فاإليمان قد (7)((الصدقة برىان))قال:  -عميو وسمم شييد، وا 
 عمى صدق دعوى اإليمان، وأحب شيء إلى اإلنسان نفسو ومالو. فذلك برىان

يكفر عنيم من  :أي [( سورة آل عمرانٔٗٔ-ٓٗٔ)] َوِلُيَمحَّْص الّمُو الَِّذيَن آَمُنوْا{* }َوالّمُو اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ "
ال رفع ليم في درجاتيم بحسب ما أصيبوا بو ذنوبيم إن كانت  ."ليم ذنوب، وا 

التمحيص: ىو االختبار أو التطيير، فيو يخمصيم من ذنوبيم، أو يخمصيم من وساوس الشيطان أو نحو ذلك، 
وتطييرًا  ،يحصل ليم التمحيص بسبب ما أصابيم فيكون ذلك رفعًا في درجاتيمفالمؤمنون  عمى كل حالو 

ذلك أثبت في إيمان المؤمنين الصادقين؛ ألن ىذه االبتالءات تزيدىم من اهلل  ، ويكونلو كفارةيكون أي لذنوبيم 
ليم  بالمخموقين، وال يحصل يتوجيون إليو، ويتعمقون بو، ويركنون إلى جنابو، وينقطع تعمقيمفقربًا  -عز وجل-

القوة بمن الوثوق بالنفس أو ث شيئًا ربما يور  االنتصار الدائم المستمر لكنعجب، ال أيضًا التفات إلى النفس و 
فعرف قدرىا وعرف شدة حاجتو إلى  مة واالنكسار رجع العبد إلى نفسواليزي تإذا حصمأما والعدة وما أشبو ىذا، 
مرض أو العمة أو الال يستغني عنو طرفة عين، وىذا مشاىد في اإلنسان حينما يصيبو وأنو ربو، وعرف فقره إليو 

شيئًا من ىذا في الكالم عمى الحكم من  -رحمو اهلل-ذكر بعض أىل العمم كالحافظ ابن القيم وقد ، البالء عموماً 
 وقوع المعاصي من العباد.

فإنيم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب  :أي [( سورة آل عمرانٔٗٔ)] }َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن{ وقولو:وقولو: "
 .دمارىم وىالكيم ومحقيم وفنائيم

 يستأصميم وييمكيم. -عز وجل-أن اهلل والمعنى  أزال أثره، أي محقوتقول:  ة األثر،حق ىو إزالالمأصل 
اِبِريَن{ ثم قال تعالى:" ( سورة ٕٗٔ)] }َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُموْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَمِم الّمُو الَِّذيَن َجاَىُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَمَم الصَّ

}َأْم َحِسْبُتْم  أن تدخموا الجنة ولم تبتموا بالقتال والشدائد كما قال تعالى في سورة البقرة: تمبأحس :أي[ آل عمران
رَّاء  ( سورة ٕٗٔ)]اآلية  َوُزْلِزُلوْا{َأن َتْدُخُموْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَمْوْا ِمن َقْبِمُكم مَّسَّْتُيُم اْلَبْأَساء َوالضَّ

 [( سورة العنكبوتٕ-ٔ)] اآلية َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم اَل ُيْفَتُنوَن{ *لما}، وقال تعالى: [رةالبق
اِبِريَن{}َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُموْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَمِم الّمُو الَِّذيَن َجاَىُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَمَم وليذا قال ىاىنا:  ( سورة ٕٗٔ)] الصَّ
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ال يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتموا ويرى اهلل منكم المجاىدين في سبيمو والصابرين عمى  :أي [آل عمران
 .مقارنة األعداء

قد  :أي [( سورة آل عمرانٖٗٔ)] }َوَلَقْد ُكنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمن َقْبِل َأن َتْمَقْوُه َفَقْد رََأْيُتُموُه َوَأنُتْم َتنُظُروَن{ وقولو:
كنتم أييا المؤمنون قبل ىذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عمييم، وتودون مناجزتيم ومصابرتيم، فيا 

 ."صابروايتموه وطمبتموه، فدونكم فقاتموا و قد حصل لكم الذي تمن
 .يوم أحد ةأوا أسبابو حاضر ر أنيم  أي {َفَقْد رََأْيُتُموهُ } قولو:

منوا لقاء العدو وسموا اهلل العافية تال ت))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  بت في الصحيحينوقد ث"
( سورة ٖٗٔ)] {َفَقْد رََأْيُتُموهُ }وليذا قال تعالى:  (ٕ)((فإذا لقيتموىم فاصبروا واعمموا أن الجنة تحت ظالل السيوف

 .وحد األسنة واشتباك الرماح، وصفوف الرجال لمقتاليعني الموت وشاىدتموه وقت لمعان السيوف  [عمران آل
الشاة صداقة  والمتكممون يعبرون عن ىذا بالتخييل وىو مشاىدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل

 ."الكبش وعداوة الذئب
يعقميا اإلنسان ويتصورىا، فإذا رأى اإلنسان أسباب الموت  أي بمعنى أن العداوة ال تشاىد ولكنيا تتصور،

فكأنو قد رأى الموت  -تتطاير ورأى الدماء ورأى الطعنوس ؤ والر وس ءوالر السيوف مشرعة والرماح ف-حاضرة 
نما ترى أسبابو أو آثاره. ،أمام عينيو  مع أن الموت ال يرى وا 

اِبِريَن{}َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُموْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَمِم الّمُو الَِّذيَن َجا: قولو تعالى في اآلية ( 741)] َىُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَمَم الصَّ
ال و  ون وما لم يكن لو كان كيف يكونيعمم ما كان وما يك -عز وجل-أن اهلل مفاده ؤال ىنا يرد س [سورة آل عمران

اِبِريَن{َوَلمَّا َيْعَمِم الّمُو الَِّذيَن َجاَىُدوْا ِمنُكْم }في ىذه اآلية:  ما المراد بالعممفيخفى عميو خافيو،  ( 741)] َوَيْعَمَم الصَّ
 ؟[سورة آل عمران

ب ال يحاس   -سبحانو وتعالى-ولكن عممو يعمم ما سيكون  -عز وجل-منكم، فاهلل  عمم ذلك واقعاً ي أيالجواب: 
العمم الذي يترتب عميو الجزاء، أي ىو ىنا  العممالمراد ب عميو حتى يقع مقتضى ىذا العمم من المكمفين، فيكون

 :بمثل ىذا أي -عز وجل-كل آية يضاف فييا العمم إلى اهلل ، فذلك واقعًا منكم، وىذه قاعدة في القرآن أن يكون
في  ةالجزاء، وىذا لو أمثمفي شيء مستقبل، أن كذا من أجل أن يعمم اهلل كذا، فالمراد بو العمم الذي يترتب عميو 

اِبِريَن{}َوَلَنْبُمَونَُّكْم َحتَّى َنعْ  قولو تعالى:منيا  القرآن  وأمثال ىذا كثير [( سورة محمد37)] َمَم اْلُمَجاِىِديَن ِمنُكْم َوالصَّ
 كمو يراد بو ىذا المعنى. و 
َعِقَبْيِو  َوَمن َينَقِمْب َعَمَى }َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَمْبُتْم َعَمى َأْعَقاِبُكمْ "

اًل َوَمن ُيِرْد * َفَمن َيُضرَّ الّمَو َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّمُو الشَّاِكِرينَ  َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اهلل ِكتَاًبا مَُّؤجَّ
َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُو ِربّْيُّوَن * ي الشَّاِكِرينَ َثَواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَسَنْجزِ 

اِبِري َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإالَّ * نَ َكِثيٌر َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َوالّمُو ُيِحبُّ الصَّ
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ْسرَاَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَبّْْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ  َأن َقاُلوْا ربََّنا اْغِفرْ  َفآتَاُىُم الّمُو َثَواَب * َلَنا ُذُنوَبَنا َواِ 
 ..[( سورة آل عمرانٛٗٔ-ٗٗٔ)] الدُّْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآلِخَرِة َوالّمُو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{

أال إن محمدًا قد قتل، ورجع  ن المسممين يوم أحد، وقتل من قتل منيم نادى الشيطان:م مِ ن انيز لما انيزم مَ 
إلى المشركين، فقال ليم: قتمت محمدًا، فوقع ذلك في قموب كثير من الناس، واعتقدوا أن رسول  ئةيقمابن 
عمييم -نبياء كما قد قص اهلل عن كثير من األ قد قتل، وجوزوا عميو ذلك  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

صمى اهلل عميو -عن القتال، ففي ذلك أنزل اهلل تعالى عمى رسولو  فحصل ضعف ووىن وتأخرّّ  -السالم
لو أسوة بيم في الرسالة  :أي [( سورة آل عمرانٗٗٔ)] }َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمن َقْبِمِو الرُُّسُل{ :-وسمم

 .القتل عميووفي جواز 
 ن رجاًل من المياجرين مر عمى رجل من األنصار وىو يتشحط في دمو، فقالإقال ابن أبي نجيح عن أبيو: 

قد قتل؟ فقال األنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد  -صمى اهلل عميو وسمم-لو: يا فالن أشعرت أن محمدًا 
رواه  [( سورة آل عمرانٗٗٔ)] َخَمْت ِمن َقْبِمِو الرُُّسُل{}َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد غ، فقاتموا عن دينكم، فنزل: بمَّ 

 ."الحافظ أبو بكر البييقي في دالئل النبوة
وتييئة  توطئةأن ذلك كان ، وىو فيما وقع يوم أحد -رحمو اهلل-ي ذكرىا الحافظ ابن القيم وىذا من الحكم الت

حيث أ ليم بيذا، ، فوط  -صمى اهلل عميو وسمم-لنفوس أىل اإليمان فيما سيقع بعده في المآل وىو موت النبي 
كغيره لم يكتب لو الخمد  -صمى اهلل عميو وسمم-ظيرت ىذه اإلشاعة ثم عالجيا القرآن وبّين ليم أن شأن النبي 

  وأنو ال يجوز ليم بحال من األحوال أن يرجع الناس بعده، فوطأ ليم بيذا. ،في ىذه الحياة وأنو سيموت
( سورة آل ٗٗٔ)] }َأَفِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَمْبُتْم َعَمى َأْعَقاِبُكْم{ ًا عمى من حصل لو ضعف:ثم قال تعالى منكر "

( ٗٗٔ)] }َوَمن َينَقِمْب َعَمَى َعِقَبْيِو َفَمن َيُضرَّ الّمَو َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّمُو الشَّاِكِريَن{ رجعتم القيقرى :أي [عمران
 .موا بطاعتو وقاتموا عن دينو، واتبعوا رسولو حيًا وميتاً الذين قا :أي [سورة آل عمران

وقد ذكرت وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرىا من كتب اإلسالم من طرق متعددة تفيد القطع، 
تال  -رضي اهلل تعالى عنو-أن الصديق  -مارضي اهلل تعالى عني-ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر 

 .-صمى اهلل عميو وسمم-ت رسول اهلل ىذه اآلية لما ما
أقبل عمى فرس من  -رضي اهلل تعالى عنو-أن أبا بكر  -ارضي اهلل تعالى عني-روى البخاري عن عائشة 

صمى اهلل -مسكنو بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فمم يكمم الناس حتى دخل عمى عائشة فتيمم رسول اهلل 
 ."وجيوبثوب حبرة فكشف عن  ىً وىو مغش -عميو وسمم

 كان يؤتى بيا من اليمن.وربما كانت مخططة أو معممة، وقد  ثياب من القطن أو الكتان، يالثوب الحبرة ى
فكشف عن وجيو ثم أكب عميو وقبمو وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي واهلل ال يجمع اهلل عميك موتتين، أما "

 . (ٖ)ياالموتة التي كتبت عميك فقد متَّ 
أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس، فقال: اجمس يا  -رضي اهلل تعالى عنو-باس وروى الزىري عن ابن ع

عمر، فأبى عمر أن يجمس فأقبل الناس إليو وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد: من كان يعبد محمدًا فإن 
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الَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمن }َوَما ُمَحمٌَّد إِ  ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت، قال اهلل تعالى: ،محمدًا قد مات
، قال: فواهلل [( سورة آل عمرانٗٗٔ)] }َوَسَيْجِزي الّمُو الشَّاِكِريَن{ إلى قولو: [( سورة آل عمرانٗٗٔ)] َقْبِمِو الرُُّسُل{

لكأن الناس لم يعمموا أن اهلل أنزل ىذه اآلية حتى تالىا أبو بكر، فتمقاىا الناس منو كميم، فما سمعيا بشر 
 الناس إال تالىا.من 

قال: واهلل ما ىو إال أن سمعت أبا بكر تالىا، فعقرت  -رضي اهلل تعالى عنو-وعن سعيد بن المسيب أن عمر 
 ."حتى ما تقمني رجالي، وحتى ىويت إلى األرض

 تقول: عقر الرجل: يعني إذا بقي مكانو لشدة الفزع الذي فاجأه أو أصابو بحيث ال يستطيع أن يتقدم أو يتأخر،
 ال يتحرك من مكانو لشدة ما نزل بو، وكأنو قد قطعت رجمو.فيو 

اًل{ وقولو تعالى:" ال يموت أحد  :أي [( سورة آل عمران٘ٗٔ)] }َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اهلل ِكتَاًبا مَُّؤجَّ
اًل{ِكتَ } :يذا قالل، و در اهلل وحتى يستوفي المدة التي ضربيا اهلل لوقإال ب }َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمٍَّر  كقولو: اًبا مَُّؤجَّ

}ُىَو الَِّذي َخَمَقُكم مّْن ِطيٍن ُثمَّ َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل  وكقولو: [( سورة فاطرٔٔ)] َواَل ُينَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب{
  ".[( سورة األنعامٕ)] مُّسمِّى ِعنَدُه{

اًل{}ِكتَاًبا مُّؤَ قولو:  }َفِإَذا َجاء  كما قال تعالى: وال يتأخر د لما قبمو، أي أنو مؤقت ال يتقدمىذا مصدر مؤك   جَّ
 .[( سورة األعراف34)] َأَجُمُيْم اَل َيْستَْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن{

ص من العمر وال يزيد فيو فإن اإلقدام واإلحجام ال ينق يع لمجبناء وترغيب ليم في القتالاآلية فييا تشجه وىذ"
بن صيبان قال: قال رجل من المسممين وىو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن  كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب

ت إال بإذن اهلل كتابًا مؤجاًل، ثم أقحم وما كان لنفس أن تمو  -يعني دجمة-ىذه النطفة تعبروا إلى ىؤالء العدو 
 ."ا رآىم العدو قالوا: ديوان فيربوام الناس، فممـفمما أقحم أقحفرسو دجمة 

، والديوان فسره في مخافوا منيف شياطين يمشون عمى الماء ىؤالء قالوا:يعني أنيم  ،قالوا: ديوان فيربواقولو: 
 قال: وديوان: جمع ديو وىو بالفارسية واليندية العفريت الكبير.اليامش ف

من  :أي [( سورة آل عمران٘ٗٔ)] ِمْنَيا َوَمن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا{}َوَمن ُيِرْد َثَواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِو  :وقولو"
نصيب، ومن قصد بعممو الدار اآلخرة ولم يكن لو في اآلخرة  ره اهلل لوكان عممو لمدنيا فقط نال منيا ما قدَّ 

 ."أعطاه اهلل منيا مع ما قسم لو في الدنيا
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاء ِلَمن  يقول: -عز وجل-اهلل ، فراءىذه اآلية مقيدة في سورة اإلس }مَّن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

َما َنَشاء ِلَمن } فقال: -يعني العطاء- ىقيدىا بقيدين، قيد في المعطين وقيد في المعط  ف [( سورة اإلسراء78)] نُِّريُد{
 .الخمقلمن نريد من  العطاء أي ما نشاء من [( سورة اإلسراء78)] نُِّريُد{

}َمن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفّْ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا اَل  :يقول تعالى وفي سورة ىود
 .فمم يقيدىا [ىود ( سورة76-75)] ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر{* ُيْبَخُسونَ 

}َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثِو َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا  لم يقيدىا حيث قال: وفي سورة الشورى
التي ىي آية و ة يات مطمقة وواحدة مقيدفثالث آ [( سورة الشورى11)] ُنؤِتِو ِمْنَيا َوَما َلُو ِفي اآْلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب{

 لمطمق يحمل عمى المقيد.اإلسراء، والقاعدة أن ا
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 ِفي }َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثِو َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنؤِتِو ِمْنَيا َوَما َلوُ كما قال تعالى: "
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاء ِلَمن نُِّريُد  ل تعالى:، وقا[( سورة الشورىٕٓ)] اآْلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب{ }مَّن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُيم * ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما مَّْدُحورًا
 :أي [( سورة آل عمران٘ٗٔ)] }َوَسَنْجِزي الشَّاِكِريَن{ وىكذا قال ىاىنا: [( سورة اإلسراءٜٔ-ٛٔ)]ورًا{ مَّْشكُ 

 لدنيا واآلخرة بحسب شكرىم وعمميم.سنعطييم من فضمنا ورحمتنا في ا
 َمَعُو ِربّْيُّوَن َكِثيٌر{}َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ َقاَتَل  ثم قال تعالى مسميًا لممؤمنين عما كان وقع في نفوسيم يوم أحد:

تل معو ربيون من أصحابو كثير، وىذا القول ىو اختيار تل وقُ معناه كم من نبي قُ  :قيل [( سورة آل عمرانٙٗٔ)]
 ."ابن جرير

" دخمت عمييا كاف أنا "أصمي" يقول عنيا أمثال الخميل وسيبويو: إن نأيلفظة "ك {}َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ  تعالى: قولو
فصار فييا أربع لغات،  عربثم تصرفت فييا ال" كم" وصارت بعد التركيب وكثرة االستعمال بمعنىبيو، التش

وكائن وىي قراءة ابن كثير، ويقف عمييا بعض الثانية:  {}َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ التي في قولو: نحو  كأيناألولى: 
بكسر  "إن كي"الرابعة والمغة  الياء، ة والكاف وسكونن بفت  اليمز الثالثة: وكأي   المغةو و )وكأي( عمر  القراء كأبي

 .يعني أنبياء كثير {}َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ فقولو:  عمى كل حال مثل ىذا يستعمل لمتكثير،اليمزة، و 
: قيل: -رحمو اهلل- يقول ابن كثير [( سورة آل عمران746)]{ َتَل َمَعُو ِربّْيُّوَن َكِثيرٌ }َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ َقا فقولو تعالى:

عمى النبي وعمى  اً ىذا التفسير صار القتل واقعوعمى تل معو ربيون من أصحابو كثير، تل وق  كم من نبي ق  
 و.عمر  يوىي قراءة نافع وابن كثير وأب (لت  ق  )قراءة أتباعو وذلك عمى 

بعده نائبًا لمفاعل، فما ىو  مبني لممجيول، ومعروف أن الفعل المبني لممجيول يكون ماتل( ىذا فعل وقولو: )ق   
أن نائب الفاعل ىو م أ ىو،أي وكأين من نبي قتل ىنا؟ ىل ىو ضمير يرجع إلى النبي، يعني  نائب الفاعل

 ؟عمى الربيين اً قعايكون القتل و وعمى ىذا وكأين من نبي قتل ربيون كانوا معو،  أي {ِربّْيُّونَ }: قولو
: في أضواء البيان يرج  أن نائب الفاعل ىو قولو -رحمو اهلل-الشنقيطي ىذا احتمال وبعض أىل العمم ك

 -والسالمعمييم الصالة -أن الغمبة لمرسل أخبر  -عز وجل-ويحتج عمى ىذا من جية المعنى بأن اهلل  {ِربّْيُّونَ }
ي وأكثر ما جاءت في القرآن فع نجد أن الغمبة تكون بالسيف وتكون بالحجة، ببالتتو  ، ويقول:وأن النصر ليم

-بالسيف، ثم إن اهلل  تكون الغمبة أن أمروا بالقتالذين ال -عمييم الصالة والسالم-االستعمال بالنسبة لألنبياء 
فالمقتول ليس بغالب،  [( سورة النساء74)] }َفُيْقَتْل َأو َيْغِمْب{ كما قال تعالى: جعل الغمبة مقابمة لمقتل -عز وجل
نَّ ُجنَدَنا َلُيُم ا واهلل قال: فالمقتول  [( سورة غافر57)] }ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَمَنا{ وقال: [( سورة الصافات773)] ْلَغاِلُبوَن{}َواِ 

ن النبي إن كان قد قتل في ميدان المعركة إوبناء عمى ذلك يقول:  -رحمو اهلل-ىذا كالم الشنقيطي - مغموب
المقتول ف، لمغالب صار مقابالً المقتول  ؛ ألن[رة النساء( سو 74)] }َفُيْقَتْل َأو َيْغِمْب{ لقولو: ؛فمعنى ذلك أنو قد غمب

 .األنبياء ال يغمبون وبذلك يكون القتل وقع عمى الربيينإن مغموب والقاتل غالب، ويقول: 
في قراءة نافع ومن - (تل معو ربيون كثيروكأين من نبي ق  ): في قولو تعالى القتلعمى كل حال القول بأن و 

ن كان يمكن أن يخر   وقع عمى النبي وعمى -معو قتل  ج ىذا باعتبار كأين من نبيالربيين ال يخمو من إشكال، وا 
 ال يكون ىذا ىو المتبادر، فاآلية تحتمل وجوىًا من التفسير عمى ىذه القراءةقد معو ربيون كثير قتموا، لكن 
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عمماء ربانيين  وأاعات وجم أتباعأي معو ربيون كثير، و أن القتل وقع عمى النبي أي  كأين من نبي قتلومنيا 
نما استمروا عمى ما كانوا  في أعضادىم عباد وغير ذلك فما فت  وفقياء و  ماميم ومقدميم وا  قتل نبييم وقائدىم وا 

 .عميو
العمماء الذين رجحوا أن القتل وقع عمى النبي، قالوا: لو كان فيكون القتل وقع عمى الربيين، أن  والمعنى الثاني:

( 746)] }َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا{ فكيف يقال: ربيينعمى ال اً القتل واقع
 ؟د قتموا، وىم ق[سورة آل عمران

وىذا في الواقع ال إشكال فيو؛ ألن ذلك يرجع إلى من بقي منيم لم يقتل، يعني أن إخوانيم لم يتراجعوا 
نما القتل في إخوانيم، ا أمام عدوىم حينما استحر  ويضعفو  ويتضعضعوا من بقي حيًا بقي عزيزًا ثابتًا صامدًا  وا 

 إلخوانو. صابرًا لم يتضعضع مع كثرة ما وقع من القتل
 -عز وجل-اهلل  ولو ما يدل عمى صحة ىذا التخريج ومنيا قول ىذا جواب واض  وال إشكال فيو ولو شواىدو 

اِعَقُة َوَأنُتْم َتنُظُروَن{ لما عبدوا العجل:ئيل في الكفارة لبني إسرا ا أي أنيم لم [( سورة البقرة55)] }َفَأَخَذْتُكُم الصَّ
 ؟ينظرونأن أخذتيم الصاعقة فكيف ب -عز وجل-عاقبيم اهلل  طمبوا أن يروا اهلل جيرة

ينظر  أي ،ينظر إلى اآلخر وىو يموتكان  بعضيم ممن لم يمتالمعنى عمى أحد األقوال في اآلية: أن 
اِعَقُة َوَأنُتْم َتنُظُروَن{ بعضيم إلى بعض، ، في ىذه اآلية ، فيذا أحد المعاني[( سورة البقرة55)] }َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

ورة ( س746)] َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا{ بمثل ىذا المعنى يقال في قولو:و 
إلخوانو،  من بقي حيًا بقي عزيزًا ثابتًا صامدًا صابرًا لم يتضعضع مع كثرة ما وقع من القتلأي أن  [آل عمران

 .اهلل تعالى أعممو 
( سورة 746)] {وِ َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل المّ  }َوَكَأيّْن مّْن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُو ِربّْيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوْا ِلَما وعمى القراءة األخرى:

في  وىزيمة لم يفتّ القتل غير القتال، فما أصابيم من جراح وآالم ثم إن  فيذا ال إشكال فيو، [آل عمران
وىي تربية ألىل اإليمان، فقد يقتل معتبرة فييا، أعضادىم، واآلية تحتمل ىذه المعاني جميعًا، وىذه المعاني 

وقد يقتل كثير من األتباع بل من خيار األتباع،  -الة والسالمعمييم الص-نبييم كما قتل جماعة من األنبياء 
من باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرة، و  وتتضعضع، والقرآن يعبر عن وتبقى البقية صامدة ثابتة ال

أن والحال  يصير المعنى (وكأين من نبي ق تل) فعند الوقف يفترق المعنى في حال الوقف والوصل،المعاني أنو 
( سورة 746)] }ِربّْيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا{ معو ىؤالء الجماعات

 واهلل أعمم. ،[آل عمران
 " آخرقوالً  كم من نبي قتل بين يديو من أصحابو ربيون كثير، وكالم ابن إسحاق في السيرة يقتضيو وقيل: "

 ،"وىذا القول ىو اختيار ابن جرير"، يقول: "تل معو ربيون من أصحابو كثيرتل وقُ كم من نبي قُ "معناىا  قيل:
نما اختيار ابن جرير يوافق قول ابن إسحاق الذي سيأتي.ليس ذا الصواب أن ىو   اختيار ابن جرير، وا 
نبي أصابو القتل ومعو ربيون: أي جماعات، وكالم ابن إسحاق في السيرة يقتضي قواًل آخر، قال: وكأين من "

 ."بييم وما ضعفوا عن عدوىم وما استكانوا لما أصابيم في الجياد عن اهلل وعن دينيمنفما وىنوا بعد 



 11 

القول ن القتل وقع عمى الربيين، و إ ىو "ىذا قول ابن جرير"و : عنو ي قالذالقول األول الف، عكس األول يعني
 .، وىذا ىو قول ابن جرير وليس األولالنبي فثبت أتباعو وأصحابو من بعده أن القتل وقع عمىاآلخر ىو 

اِبِريَن{ حاال،  [( سورة آل عمرانٙٗٔ)] }َمَعُو ِربّْيُّوَن َكِثيٌر{ فجعل قولو: [( سورة آل عمرانٙٗٔ)] }َوالّمُو ُيِحبُّ الصَّ
( سورة آل ٙٗٔ)] اآلية َىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم{}َفَما وَ  لقولو: ؛وقد نصر ىذا القول السييمي وبالغ فيو، ولو اتجاه

 ."[عمران
لو والمعنى أنو  ،{}َفَما َوَىُنواْ    ىذا القول ىو قولو تعالى:الذي يمكن أن يرج  و  يعني" ...لقولو ؛ولو اتجاهقولو: "

 ؟{}َفَما َوَىُنواْ قتموا فكيف يقول:  ذينكانوا ىم ال
 صبرت وثبتت وصمدت.  ىي التي حيث إن البقية التي لم تقتل منيمي الواقع ال إشكال فيو فبأنو  د  ر  ي   لكن ىذا

 ."ك حكاه األموي في مغازيو عن كتاب محمد بن إبراىيم ولم يقل غيرهوكذل"
نما قواًل آخر لم يحك  : يأ  اقتصر عمى ىذا كأنو مختار. وا 
 أي ألوف. َكِثيٌر{ ِربّْيُّونَ }: -رضي اهلل تعالى عنو-وروى سفيان الثوري عن ابن مسعود "

 ومجاىد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع -مارضي اهلل تعالى عني-وقال ابن عباس 
 ."وعطاء الخرساني: الربيون: الجموع الكثيرة

 الواحدةبة بة والر  الر  إن يذا تفسير لقول من قال: فبة الواحدة ألف، والربيون: بمعنى ألوف، الرّ : إن بعضيم يقول
 .اً عني ألفت

ومجاىد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي  -مارضي اهلل تعالى عني-وقال ابن عباس "يقول: 
فاأللوف جموع إنيم ألوف؛ وىذا ال ينافي قول من قال:  "وعطاء الخرساني: الربيون الجموع الكثيرة والربيع
رضي اهلل -عمي نقل ذلك عن لكن  من القراءات المتواترة، تقد قرأ بعض السمف بضم الراء، وىي ليسو كثيرة، 

بيون، الفت  ي والجمع عمىب  الواحد ر  يكون وبيذا  عباس بالفت ،وجاء عن ابن  -تعالى عنو بعضيم يقول: ىذا و  ر 
الرباني فيو معنى و  ،العالم الربانيويقال:  [( سورة آل عمران79)] }َوَلِكن ُكوُنوْا َربَّاِنيّْيَن{كقولو:  نسبة إلى الرب،

وما ألم بيم في  ونيم كميائيرجع إلييم الناس في شالذين فقياء عمماء، وقالوا:  الربانيون يعني وقالوا: التربية،
ذا قيل و  ودنياىم، وما أشبو ىذا، دينيم بة، وىي الجماعة أو بة أو الر  يكون منسوبًا إلى الر  بضم الراء وكسرىا ا 

 األلف.
أيضًا:  عمماء كثير، وعنو :أي [( سورة آل عمرانٙٗٔ)] }ِربّْيُّوَن َكِثيٌر{معمر عن الحسن:  وقال عبد الرزاق عن"

 .عمماء صبر أبرار وأتقياء
بن اقال قتادة والربيع  [( سورة آل عمرانٙٗٔ)] }َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا{

يقول: فما ارتدوا عن بصيرتيم وال عن دينيم أن قاتموا عمى ما  َوَما اْسَتَكاُنوْا{}ضعفوا بقتل نبييم،  أنس: وما
 .قاتل عميو نبي اهلل حتى لحقوا باهلل

 لعدوىم،ذلوا وقال السدي وابن زيد: وما تخشعوا،  َوَما اْسَتَكاُنوْا{}: -مارضي اهلل تعالى عني-وقال ابن عباس 
اِبِريَن{ }َوالّمُو ُيِحبُّ   ."[( سورة آل عمرانٙٗٔ)] الصَّ
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فيكون  ما يظير عمييم من التخشع، وأما الضعف والوىنأي االستكانة تكون من قبيل الظاىر، يعني كأن 
، وعمى كل حال بالقعود عن عدوىم ومناجزتو، ويكون ذلك في القموب، وما يكون في الخارج إنما ىو نتيجة عنو

َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصاَبُيْم ِفي َسِبيِل الّمِو َوَما َضُعُفوْا َوَما }ذه األلفاظ الثالثة في قولو: ىبين بعض أىل العمم يفرق 
 فينبغي مراجعة كتب التفسير في ذلك. [( سورة آل عمران746)] اْسَتَكاُنوْا{

اِبِرينَ " ْسرَاَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَبّْْت َأْقَداَمَنا َوَما َكاَن َقْوَلُيْم ِإالَّ َأن َقاُلوْا ربَّ * }َوالّمُو ُيِحبُّ الصَّ َنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َواِ 
 "...يراً لم يكن ليم ىجّْ  :أي [( سورة آل عمرانٚٗٔ-ٙٗٔ)] وانُصْرَنا َعَمى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{

 يعني الدأب والعادة والشيء الذي يولع بو اإلنسان وينشغل بو كثيرًا.: اليجير
 }َوُحْسَن َثَواِب اآلِخَرِة{ النصر والظفر والعاقبة، أي }َفآتَاُىُم الّمُو َثَواَب الدُّْنَيا{ يرًا إال ذلكيكن ليم ىجّْ  أي لم"
 ."[( سورة آل عمرانٛٗٔ)] }َوالّمُو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{ جمع ليم ذلك مع ىذا، :أي [( سورة آل عمرانٛٗٔ)]

بعضيم يقول: ىذا من باب إضافة ، [( سورة آل عمران748)] {َوالّمُو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  َوُحْسَن َثَواِب اآلِخَرةِ } قولو:
 من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل وىذا موصوف "الثوابو"صفة  حسن"ي "ف الصفة إلى الموصوف،

{ :قولو تعالى الجناح فإضافة الموصوف إلى الصفة، ىذا من باب  [( سورة اإلسراء14)] }َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلّْ
 .ل، أي جناحك الذليلموصوف، والصفة ىي الذ  

 واهلل أعمم، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد وآلو وصحبو أجمعين، والحمد هلل رب العالمين..



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٢(سورة آل عمران 

  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

    

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 الَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ يردوكُم يا َأيها{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
واْ خَاِسِرينفَتَنقَِلب قَاِبكُملَى َأعع *النَّاِصِرين رخَي وهو الَكُموم ِل اللّهب * بعواْ الركَفَر نُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذينس

ا لَمكُواْ ِباللِّه ما َأشْرِبمى الظَّاِلِمينثْوم ِبْئسو النَّار ماهْأوملْطَانًا وْل ِبِه سنَزِإذْ *  ي هدعو اللّه قَكُمدص لَقَدو
نكُم من يِريد الدنْيا تَحسونَهم ِبِإذِْنِه حتَّى ِإذَا فَِشلْتُم وتَنَازعتُم ِفي اَألمِر وعصيتُم من بعِد ما َأراكُم ما تُِحبون ِم

ْؤِمِنينلَى الْمٍل عذُو فَض اللّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُمتَِليبِلي منْهع فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدن يِمنكُم مو * ونِعدِإذْ تُص
َأثَابكُم غُماً ِبغَم لِّكَيالَ تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم والَ ما َأصابكُم والَ تَلْوون علَى أحٍد والرسوُل يدعوكُم ِفي ُأخْراكُم فَ

لُونما تَعِبم خَِبير اللّهسورة آل عمران) ١٥٣-١٤٩([} و[.  

،  فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا واآلخرة،يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين"
 ]سورة آل عمران) ١٤٩([} ِإن تُِطيعواْ الَِّذين كَفَرواْ يردوكُم علَى َأعقَاِبكُم فَتَنقَِلبواْ خَاِسِرين{ :هذا قال تعالىول

 }بِل اللّه موالَكُم وهو خَير النَّاِصِرين{ :ثم أمرهم بطاعته ومواالته واالستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى

  .]سورة آل عمران) ١٥٠([

والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم ، ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم
سنُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب ِبما َأشْركُواْ ِباللِّه ما لَم { :في الدار اآلخرة من العذاب والنكال فقال

ْل ِبِه سنَزيى الظَّاِلِمينثْوم ِبْئسو النَّار ماهْأومسورة آل عمران) ١٥١([ }لْطَانًا و[.  

صلى اهللا عليه - أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-  بن عبد اهللاوقد ثبت في الصحيحين عن جابر
 وجعلت لي ،نصرت بالرعب مسيرة شهر ،أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي((:  قال-وسلم

 إلى ت وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث،األرض مسجداً وطهوراً
  .")١())الناس عامة

 نبينا محمد ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمينبسم اهللا الرحمن الرحيم، 
  :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 فسر الرعب بالخوف ]سورة آل عمران) ١٥١([ }سنُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
، ن الرعب هو أخص من الخوفإ: وإذا أردنا أن نعبر بعبارة أدق من هذا فيمكن أن يقال، وهو مقارب له

فليس كل خوف يكون رعباً وإنما ما مأل القلب من ، وذلك يراد به الخوف الذي يمأل القلب، فهو خوف خاص
                                                

 ).٣٧٠ص  / ١ج ) (٥٢١ (المساجد ومواضع الصالةومسلم في كتاب ) ١٢٨ص  / ١ج ) (٣٢٨(أخرجه البخاري في كتاب التيمم  - 1
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يكون أيضاً ،  من مثل هذا-صلى اهللا عليه وسلم-وسبق اإلشارة إلى أن ما أعطيه النبي ، الخوف فإنه رعب
عليه الصالة -وهذا متحقق لهذه األمة بعده ، يرة شهرس نصر بالرعب م-صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي ، ألمته

  . سائرة على منهاجه مقتفية أثره إذا كانت-والسالم

هو محل الثواء وهو : المثوى، ]سورة آل عمران) ١٥١([ }وِبْئس مثْوى الظَّاِلِمين{ : هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
،  المحل أو المكان الذي يقيمون به:أي ]سورة آل عمران) ١٥١([ }وِبْئس مثْوى الظَّاِلِمين{ :فقوله ،مكان اإلقامة

  .نزلهم موفه

) ١٥٢([ }ِإذْ تَحسونَهم{ ،أول النهار: أي ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده{ :وقوله تعالى"

، ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }حتَّى ِإذَا فَِشلْتُم{ ، بتسليطه إياكم عليهم: أي}ِبِإذِْنِه{،  تقتلونهم:أي ]سورة آل عمران
    ."الفشل الجبن: -مارضي اهللا تعالى عنه-ال ابن عباس وقال ابن جريج ق

أي } صدقَكُم اللّه وعده{: قوله ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده ِإذْ تَحسونَهم{ : تعالىهفي قول
  . فحققه لهموعد أهل اإليمان بالنصرنه أ

 وعدهم بذلك خاصة في -صلى اهللا عليه وسلم-ن هذا وهو أن النبي  قريب مىوابن جرير هنا حمله على معن
نهم لن يزالوا غالبين ما بقوا في أ وأخبرهم، أمر الرماة أن يبقوا على الجبل وأال يبرحوهحيث ، يوم أحد
  .مكانهم

صلى اهللا - أن النبي  أي]سورة آل عمران) ١٥٢([ }قَد صدقَكُم اللّه وعدهولَ{ : يقول في قوله تعالىابن جريرو
حصل  هابعدف ،الغلبة حتى فارقوا أماكنهمت فحصل وعدهم بأنهم غالبون ما بقوا في مكانهم -عليه وسلم

  .االنكسار والهزيمة

 وأصله ربما، الحس هو االستئصال والقتل ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ِإذْ تَحسونَهم{ :-تبارك وتعالى-وقوله 

، إذا قتله تبطل حواسهإنما و، هحسه أي أذهب وأبطل حواس: تقول، اك بالحاسة من الِحس وهو اإلدريكون
  .فالقتل الكثير أو القتل المستأصل هو الحس

ذن اإلشرعي و بالتسليط اجتمع فيه اإلذن الهذا اإلذنو،  أي بتسليطه إياكم عليهم}تَحسونَهم ِبِإذِْنِه{ :قولهو
وكذلك أيضاً خلى بينهم وبين الكفار فوقع هذا القتل ، همقتل الكفار وحس قد أمرهم ب-عز وجل-فاهللا ، القدري

فهو ، -عز وجل-بإذن اهللا  والحس بإذنه القدري؛ ألنه ال يكون شيء في الكون من تحريكة وال تسكينة إال
وهو الذي مكنهم من رقاب عدوهم فهذا إذن قدري، فهذا إذن شرعي، ع لهم الجهادالذي شر.  

  .الفشل الجبن: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس : قال ابن جريجو }ذَا فَِشلْتُمحتَّى ِإ{

  ه؟جواب فشلتم هنا فعل الشرط فأين ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }حتَّى ِإذَا فَِشلْتُم{ :قوله

  .تعالى أعلم واهللا ،هذا ال يخلو من بعدلكن ، حنتمامتُ  تقديره حتى إذا فشلتماًيمكن أن يكون الجواب محذوف

  .}وتَنَازعتُم{: إن الجواب هو قوله: وبعضهم يقول

:  الواو هنا يقولون}وتَنَازعتُم{ : وقوله، عن العدوالضعف والقعود معناه هنا الفشل }حتَّى ِإذَا فَِشلْتُم{ :فقوله

  .بعدوهذا ال يخلو من ، حتى إذا فشلتم تنازعتم: يصير الكالم هكذا وعلى هذا،زائدة إنها
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 : يقول تعالى، فاألصل أو الظاهر المتبادر أنها عاطفة؛يه نظر هذا ف-أي إعراباًً-عاء أن الواو هذه زائدة داو

}تَّى ِإذَا فَِشلْتُمح ونا تُِحباكُم ما َأرِد معن بتُم ميصعِر وِفي اَألم تُمعتَنَازفهو ذكر ، ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }و
، ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }نْهمثُم صرفَكُم ع{ : أنه كما قال تعالى فالذي حصل لهم-أفعال الشرط–شياء ثالثة أ

المسلمين انتصروا ومعنى صرفكم عنهم أي أن  }صرفَكُم عنْهم{الجواب هو : ولهذا قال بعض أهل العلم
الضعف  والفشللمسلمين  لما حصل لنه أ وذلك،للكفار فصارت الكرة رفوا عنهمثم بعد ذلك ص، عليهم

سورة آل ) ١٥٢([ }صرفَكُم عنْهم ِليبتَِليكُم{ وهو أنه، اً لقلب موازين المعركةوالتنازع والمعصية كان ذلك سبب

  .]عمران

يعني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في  ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }وعصيتُم{ :إن الجواب هو قوله: وبعضهم يقول
يحتاج إلى ال هذا ، فيخبرهم أنهم عصوا بهذاإنه أراد أن : ؛ ألنه ال يقالوهذا أيضاً فيه بعد ،ألمر عصيتما

 القائل أيضاً يدعي أن ومثل هذا، اآلية ما سيقت لتقرير هذا المعنىف، ما فعلوه معصية  ال يخفى أن؛ ألنهبيان
، فالمقصود أن هذا فيه ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }تُموتَنَازع{ الواو زائدة كما في قول من قال إن الجواب هو

  .بعد

معنى الكالم يكون وعلى هذا ، ال تحتاج إلى جوابفهي ،  بمعنى إلى وال جواب لها"حتى"ن إ: وبعضهم يقول
والمعنى أنه وقع لكم ، تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم وتنازعتم وعصيتمإذ ولقد صدقكم اهللا وعده : هكذا

  . واهللا تعالى أعلم،ال يبعدومثل هذا الجواب ، تل للكفار إلى أن وقع منكم ما وقعقوال االنتصار

تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم وتنازعتم إذ ولقد صدقكم اهللا وعده : كما أنه ال يبعد أن يكون المراد بالكالم
عز -اهللا موازين المعركة وحصل ما حصل حيث صرفكم تغيرت   هنا من بعد ما أراكم ما تحبونوعصيتم

  .-عز وجل-والعلم عند اهللا ،  عنهم-وجل

 }من بعِد ما َأراكُم ما تُِحبون{  كما وقع للرماة]سورة آل عمران) ١٥٢([ }وتَنَازعتُم ِفي اَألمِر وعصيتُم{"

 وهم الذين رغبوا ]عمرانسورة آل ) ١٥٢([ }ِمنكُم من يِريد الدنْيا{ ، وهو الظفر منهم]سورة آل عمران) ١٥٢([
، ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ثُم صرفَكُم عنْهم ِليبتَِليكُم وِمنكُم من يِريد اآلِخرةَ{، في المغنم حين رأوا الهزيمة

 ، ذلك الصنيعم غفر لك: أي]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ولَقَد عفَا عنكُم{ ،ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم
  ."وعددهم  عدد المسلمينةوذلك واهللا أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقل

، ومحض فضله،  عفا عنهم لكرمه-عز وجل-أو أن اهللا ، سواء كان هذا هو السبب في العفو، على كل حال
،  غفور رحيم-عز وجل-فعلى كل حال اهللا ، وما حصل لهم من الجراح واآلالم، وما لهم من السابقة والجهاد

 }ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ واللّه وِليهما وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون{ :-عز وجل-لهذا قال اهللا و

 لشَّيطَان ِببعِض ما كَسبواِْإن الَِّذين تَولَّواْ ِمنكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن ِإنَّما استَزلَّهم ا{ و]سورة آل عمران) ١٢٢([

منْهع فَا اللّهع لَقَدسورة آل عمران) ١٥٥([ }و[.  

صلى اهللا -لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن البراء "
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم ، واال تبرح((: وأمر عليهم عبد اهللا بن جبير وقال،  جيشاً من الرماة-عليه وسلم
 حتى رأينا النساء يشتددن في  فلما لقيناهم هربوا))إن رأيتموهم ظهروا علينا فال تعينوناو، فال تبرحوا
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    فقال عبد اهللا بن جبير ، الغنيمة الغنيمة: فأخذوا يقولون، رفعن عن سوقهن وقد بدت خالخلهن، الجبل

 صرف فلما أبوا، فأبوا، أال تبرحوا -صلى اهللا عليه وسلم-بي  النعهد إلي: -رضي اهللا تعالى عنه-

أفي : فقال، ))ال تجيبوه((: فقال، ؟أفي القوم محمد: فأشرف أبو سفيان فقال، وجوههم فأصيب سبعون قتيالً
ا فلو كانو، إن هؤالء قد قتلوا: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال:  فقال))ال تجيبوه((: القوم ابن أبي قحافة؟ فقال

قد أبقى اهللا لك ما ، كذبت يا عدو اهللا:  نفسه فقال-رضي اهللا تعالى عنه-فلم يملك عمر ، أحياء ألجابوا
: ما نقول؟ قال:  قالوا))وهأجيب((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال النبي ، ُلب هُلعا: فقال أبو سفيان، يحزنك

: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال النبي ، عزى لكملنا العزى وال :  فقال أبو سفيان))قولوا اهللا أعلى وأجل((

 بيوم بدر والحرب يوم" : قال أبو سفيان))قولوا اهللا موالنا وال مولى لكم((: ما نقول؟ قال:  قالوا))أجيبوه((
  . )٢( تفرد به البخاري من هذا الوجه" آمر بها ولم تسؤني لموتجدون مثلة، سجال

واهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-بير أن الزبير بن العوام وروى محمد بن إسحاق عن عبد اهللا بن الز
  ."ما دون أخذهن كثير وال قليل، مشمرات هوارب، لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصاحباتها

  .يمة في أول المعركة رأى ذلك منهن الهزعند لما شمرن يصعدن الجبل يعني

، ل وهما متالزمان؛ ألن موضع الخلخال في الساقويطلق أيضاً على الخلخا، خدم أو الخدمة هو الساقوال
  .ممعنات في الهرب منهن وهن رأى ذلكأي أنه  "فشمرن": وقوله

، فأتتنا من أدبارنا، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل"
حتى ما ، م بعد أن أصبنا أصحاب اللواءفانكفأنا وانكفأ علينا القو، أال إن محمداً قد قتل: وصرخ صارخ

  .يدنوا منه أحد من القوم

فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته :  قال محمد بن إسحاق
  .لقريش فالثوا به

حدثني القاسم بن عبد : سحاق قال ابن إ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ثُم صرفَكُم عنْهم ِليبتَِليكُم{ :وقوله تعالى
 أنس بن مالك إلى عمر بن انتهى أنس بن النضر عم: الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال

ما يخليكم؟ : فقال، وطلحة بن عبيد اهللا في رجال من المهاجرين واألنصار قد ألقوا ما بأيديهم، الخطاب
قوموا فموتوا على ما مات ،  فما تصنعون بالحياة بعده: قال-صلى اهللا عليه وسلم-قتل رسول اهللا : فقالوا
  .-رضي اهللا تعالى عنه-ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ، عليه

رضي اهللا - يعني أنس بن النضر-ه أن عم -رضي اهللا تعالى عنه- وروى البخاري عن أنس بن مالك
 لئن أشهدني اهللا مع -ليه وسلمصلى اهللا ع-قتال النبي  غبت عن أول: غاب عن بدر فقال -تعالى عنه

اللهم إني أعتذر : م الناس فقالِزفلقي يوم أحد فه،  ليرين اهللا ما أجد-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
فتقدم بسيفه فلقي سعد بن ،  إليك مما جاء به المشركونأوأبر -يعني المسلمين-إليك مما صنع هؤالء 

أو ، فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، جنة دون أحدأين يا سعد؟ إني أجد ريح ال: فقال، معاذ

                                                
 .)١٤٨٦ص  / ٤ج ) (٣٨١٧( باب غزوة أحد - أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 2
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 وأخرجه مسلم من حديث ثابت )٣(بسهم هذا لفظ البخاريورمية  وبه بضع وثمانون طعنة وضربة، بشامة
  .)٤( بنحوه-رضي اهللا تعالى عنه-عن أنس 

 صرفكم عنهم إذ تصعدون في :أي ]آل عمرانسورة ) ١٥٣([ }ِإذْ تُصِعدون والَ تَلْوون علَى أحٍد{ :وقوله تعالى

  ."الجبل هاربين من أعدائكم

يكون  ، صرفكم عنهم إذ تصعدون في الجبل هاربين من أعدائكم:أي:  هنا-رحمه اهللا-على كالم ابن كثير 
سورة آل ) ١٥٢([ }ثُم صرفَكُم عنْهم{: تعلق بما قبله من قولهم ]سورة آل عمران) ١٥٣([ }ِإذْ تُصِعدون{ :قوله

  .أي ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون ممعنين في الهرب ]عمران

ابن  ألن -رحمه اهللا- وهو بهذا يخالف اختيار ابن جرير -رحمه اهللا-هذا توجيه كالم الحافظ ابن كثير 
د ابن ويكون معنى الكالم عن ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ولَقَد عفَا عنكُم{ :جرير يرى أن ذلك يتعلق بقوله

معنون في الهرب ال  تُ: مولين مدبرين منهزمين أيولقد عفا اهللا عنكم إذ لم يستأصلكم إذ تصعدون: جرير
  .تلوون على شيء

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذ  يعني ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }ِليبتَِليكُم{ :إنه يتعلق بقوله: وبعض أهل العلم يقول
  .ن احتماالً قريباًتحتمل المعنيين األولينما إفاآلية ، وهذا فيه بعد، تصعدون

  ." في الجبل:أي }دونصعِإذْ تَ{ :وقرأ الحسن وقتادة"

 واإلصعاد المقصود به اإلمعان هو العلو واالرتفاع: فالصعود، بعض أهل العلم يفرق بين اإلصعاد والصعود
 السير في األرض، اإلمعان فيعاد هو اإلصف، أو االنطالق أو المشي أو نحو ذلك وليس الصعود، في الهرب

التصعيد : ولذلك يقال، أهل العلمففرق بين اإلصعاد وبين الصعود عند كثير من  ،والصعود هو االرتفاع
، إصعاد وتصعيد: يقال لهولذلك ، عارتفاليس فيه الذهاب إلى عرفة  والمقصود بالتصعيد الذهاب إلى عرفةو
هذا هو المعنى واهللا تعالى أعلمف،  أصعد أي انطلق وسارنفال: قالوي.  

  ."وأنتم ال تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب : أي}والَ تَلْوون علَى أحٍد{"

ال  ممعن في الهرب واالنطالقفهو ،  إلى أحدتال يلتف: بمعنى أنه، جونيعني ال تعر }والَ تَلْوون{: قوله
  .ديعرج على أح

وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى :  أي]سورة آل عمران) ١٥٣([ }م ِفي ُأخْراكُموالرسوُل يدعوكُ{"
  .ترك الفرار من األعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة

 فوق ملما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضه: قال السدي
 إلي،  عباد اهللاإلي((:  يدعو الناس-صلى اهللا عليه وسلم-ل الرسول وجع، الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها

ِإذْ { :فقال،  إياهم-صلى اهللا عليه وسلم-ثم ذكر دعاء النبي ، فذكر اهللا صعودهم على الجبل ))عباد اهللا
اكُمِفي ُأخْر وكُمعدوُل يسالرٍد ولَى أحع ونالَ تَلْوو ونِعدوكذا قال ابن عباس  ]رة آل عمرانسو) ١٥٣([ }تُص 

  .بن زيدوا ، والربيع، وقتادة-مارضي اهللا تعالى عنه-

                                                
 .)١٤٨٧ص  / ٤ج ) (٣٨٢٢( باب غزوة أحد -البخاري في كتاب المغازي صحيح  - 3

 ).١٥١٢ص  / ٣ج ) (١٩٠٣ (باب ثبوت الجنة للشهيد -صحيح مسلم في كتاب اإلمارة - 4
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 وقى بها ء شال-رضي اهللا تعالى عنه-رأيت يد طلحة : وقد روى البخاري عن قيس ابن أبي حازم قال
  .)٥( يعني يوم أحد-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 في بعض تلك -صلى اهللا عليه وسلم-بق مع رسول اهللا لم ي: وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال
  .)٦( عن حديثهما،بن عبيد اهللا وسعد غير طلحة -صلى اهللا عليه وسلم-األيام التي قاتل فيهن رسول اهللا 

     لي رسول اهللا َلثَنَ:  يقول-رضي اهللا تعالى عنه-سمعت سعد بن أبي وقاص : وقال سعيد بن المسيب

  .)٧( وأخرجه البخاري))فداك أبي وأميارِم ((:  كنانته يوم أحد وقال-صلى اهللا عليه وسلم-

رأيت يوم أحد عن يمين :  أيضاً قال-رضي اهللا تعالى عنه-وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص 
 امهوما رأيت،  وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتالن عنه أشد القتال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  ."يعني جبريل وميكائيل عليهما السالم، )٨( اليوم وال بعدهقبل ذلك

وسبق الكالم على ، أن المالئكة قاتلت يوم أحد: -رحمه اهللا-هذا أخذ منه بعض العلماء مثل اإلمام النووي 
بالضرورة على أن المالئكة قاتلت في يوم أحد؛ ألن هذا قد يكون قتاالً خاصاً دل ومثل هذا الحديث ال ي، هذا
  . ودفع المشركين عنه فحسب-صلى اهللا عليه وسلم-لك في الدفاع عن النبي وذ

 في يقولون -وهم كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم-إنهم لم يقاتلوا في يوم أحد : لونوالذين يقو
عز -اهللا ف !؟ كيف ينهزمون والمالئكة تقاتل معهم إذ،لو قاتلت المالئكة يوم أحد ما انهزموا: ، ونحوههذا
  . بينهم وبين عدوهمى خل-وجل

، يوم بدرم إنما كانوا أن األقرب أنهذكرنا الف اآلالخمسة كذلك  ثالثة آالف و من المالئكة الذين بلغواالمددو
ويْأتُوكُم من { : فسبق الخالف فيه بناء على قولهالفاآل وأما الثالثة والخمسة، وأن المتيقن أنه نزل منهم ألف

المدد الذي يأتي من كرز الذي وعد هل المقصود به  ]سورة آل عمران) ١٢٥([ }م هذَا يمِددكُم ربكُمفَوِرِه
  .لفلم ينزل مدد السماء زيادة على األ وبالتالي ،؟المشركين فلم يأت هذا المدد

 ليقتلن  قد حلف وهو بمكةو بني جمحكان أبي بن خلف أخ: وقال أبو األسود عن عروة بن الزبير قال"
بل أنا أقتله ((:  قال حلفته-صلى اهللا عليه وسلم- فلما بلغت رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
فحمل على ، ال نجوت إن نجا محمد: وهو يقول، فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعاً ))إن شاء اهللا
عبد الدار يقي رسول صعب بن عمير أخو بني فاستقبله م،  يريد قتله-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

    وأبصر رسول اهللا ، -رضي اهللا تعالى عنه- بنفسه فقتل مصعب بن عمير -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

                                                
 ]سورة آل عمران) ١٢٢([ }ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ واللّه وِليهما وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون{  باب– أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 5

 .)١٤٩٠ص  / ٤ج ) (٣٨٣٦(

ومسلم في كتاب ) ١٣٦٣ص  / ٣ج ) (٣٥١٧ ( باب ذكر مناقب طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه -  الصحابةفضائل أخرجه البخاري في كتاب - 6
 ).١٨٧٩ص  / ٤ج ) (٢٤١٤ (باب من فضائل طلحة والزبير رضي اهللا عنهما - فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم

] سورة آل عمران) ١٢٢([ }اِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ واللّه وِليهما وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُونِإذْ همت طَّآِئفَتَ{  باب– أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 7

 ).١٤٨٩ / ٤ج ) (٣٨٢٩(
] سورة آل عمران) ١٢٢([ } اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُونِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ واللّه وِليهما وعلَى{  باب– أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 8

ص  / ٤ج ) (٢٣٠٦ (باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد -ومسلم في كتاب الفضائل ) ١٤٨٩ / ٤ج ) (٣٨٢٨(
١٨٠٢.( 
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،  ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين صابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته-صلى اهللا عليه وسلم-
،  وهو يخور خوار الثورهفأتاه أصحابه فاحتملو، طعنته دمولم يخرج من ، فوقع إلى األرض عن فرسه

 ))بل أنا أقتل أبياً((: -صلى اهللا عليه وسلم-فذكر لهم قول رسول اهللا ، ما أجزعك إنما هو خدش: فقالوا له

والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون فمات إلى النار فسحقاً : ثم قال
  .وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه، )٩(سعيرألصحاب ال

صلى - أنه سئل عن جرح رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد 
 وكسرت رباعيته وهشمت البيضة -صلى اهللا عليه وسلم-جرح وجه رسول اهللا :  فقال-اهللا عليه وسلم

 يسكب عليها وكان علي،  تغسل الدم-صلى اهللا عليه وسلم-فكانت فاطمة بنت رسول اهللا ، هعلى رأس
إال كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رماداً  مدفلما رأت فاطمة أن الماء ال يزيد ال، بالمجن

  .ألصقته بالجرح فاستمسك الدم

نزلت : كما تقول العرب،  فجازاكم غماً على غم:أي ]سورة آل عمران) ١٥٣([ }فََأثَابكُم غُماً ِبغَم{ :وقوله تعالى
سورة ) ٧١([ }ولَُأصلِّبنَّكُم ِفي جذُوِع النَّخِْل{ :وكذا قوله: وقال ابن جرير،  فالن بنيببني فالن ونزلت على

  . على جذوع النخل:أي ]طـه

حين : والثاني، -صلى اهللا عليه وسلم-مد قتل مح: وحين قيل، الغم األول بسبب الهزيمة: قال ابن عباس
  .)١٠())اللهم ليس لهم أن يعلونا((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقال النبي ، عالهم المشركون فوق الجبل

: حين قيل: والثاني، الغم األول بسبب الهزيمة:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وعن عبد الرحمن بن عوف 

  .]هرواهما ابن مردوي[ ك عندهم أعظم من الهزيمةكان ذل -صلى اهللا عليه وسلم-قتل محمد 

وعن قتادة ،  والجراحوالثاني ما أصابهم من القتلسماعهم قتل محمد، : الغم األول: دةوقال مجاهد وقتا
  ."إشراف العدو عليهم: والثاني، ما فاتهم من الظفر والغنيمة: األول: وعن السدي، والربيع بن أنس عكسه

وذلك واهللا أعلم أن الحزن الشديد يقال له ذلك ، غمه بمعنى غطاه: تقول ]سورة آل عمران) ١٥٣([ }فََأثَابكُم غُماً{
يغم عليه بحيث إن اإلنسان يصير إلى حال ال يكاد ينتفع به معها من شدة ما أي ، يغطي عقل اإلنسانألنه 

  .نزل به من الحزن والمصيبة

ما يتبادر وال يلزم من ذلك ، زاكم كما مشى عليه كثير من المفسرينيمكن أن يفسر بجا }فََأثَابكُم{: وقوله هنا
هذا مشى عليه كثير من و،  يمكن أن يفسر بمطلق الجزاءوإنما،  اإلثابة هنا من أنه الجزاء الحسنلفظمن 

  .فإذا فسر بهذا فال إشكال، المفسرين

من أهل العلم  ]سورة آل عمران) ١٥٣([ }علَى ما فَاتَكُم والَ ما َأصابكُمفََأثَابكُم غُماً ِبغَم لِّكَيالَ تَحزنُواْ  {:وفي قوله
والذي أصابهم ، فاتهم هو النصر الذي رأوه في أول األمر وما فاتهم من الغنيمةالذي إن هذا الغم : من قال

 ما رفكم عنهم بسببص:  بعض أهل العلم يقول به-عز وجل-الغم الذي أثابهم اهللا فإذاً ، هو الهزيمة والقتل
 أنه صرفكم عنهم وحصل أي، جزاء وفاقاًأن أنزل بكم غماً  -صلى اهللا عليه وسلم-تسببتم من غم رسول اهللا 

                                                
 )٣٥٧ص  / ٢ج ) (٣٢٦٣(أخرجه الحاكم  - 9

 .إسناده حسن: شعيب األرنؤوط وقال) ٢٦٠٩( أخرجه أحمد - 10
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وضعفه جمع ،  وهذا فيه بعد-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا   لرسولملكم ما حصل من الهزيمة بسبب ما تسببت
  .من أهل العلم منهم الحافظ ابن القيم

بسبب الهزيمة وحين قيل : الغم األول: قال ابن عباس": يقول تجد أنه  إذا تأملتهاي ذكرها هناألقوال التاو
  ".حين عالهم المشركون فوق الجبل: والثاني، قتل محمد

صلى اهللا -قتل محمد : حينما قيل، الغم األول بسبب الهزيمة والثاني":  عبد الرحمن بن عوفوذكر عن
: يقول وبعض المعاصرين، وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن القيم، ي قبله وهذا أحسن من الذ"-عليه وسلم

ل تحو من النصر و ما فاتهموذلك أنه أصابهم غم شديد بسبب، لجة لما وقع لهم من الحزناإن هذا بمثابة المع
،  قتل قد-صلى اهللا عليه وسلم-فأشيع أن محمداً ، موازين المعركة وبسبب ما وقع لهم من القتل والجراح

تأتيه مصيبة أكبر ف ،ينشغل بها أحياناً تقع لإلنسان مصيبة ف،فأصابهم غم أعظم من الغم األول وأذهلهم ذلك
 فيقع شيء عظيم آخر فينسى أو صداع اإلنسان قد يعاني من ألم ف، وهذا شيء مشاهد،  األولى المصيبةفتنسيه

  .ما كان فيه

هذا شيء و،  أشد منها فينسون األولى وينشغلون بالثانية فاجعة عامة ثم تقع أخرى بالناسقد تقعوهكذا 
الحقيقي   لم يقتل فكان ذلك عالجاً للغم-صلى اهللا عليه وسلم-تكشف األمر أن النبي ، فالحاصل أنه مشاهد

  . المصيبة الحقيقية أي،الذي أصابهم

دفع األول  هإن: ه قاللكن، إن لم يصرح به و بعض الكتب مثل تفسير ابن عاشور ما يشير إلى هذاوتجد في
  تبين أنه ال حقيقة له ألنه لكن-صلى اهللا عليه وسلم- لو قتل النبي  في الحقيقةهو ليس يسيراًو- بشيء يسير

دفعاً للغم الحقيقي  كانت -عليه الصالة والسالم–المقصود أن إشاعة مقتل النبي ف، اعتبر يسيراً واهللا أعلم
  .لقتل والجراحوالحزن الذي أصابهم بسبب الهزيمة وا

والثاني ما أصابهم سماعهم قتل محمد، : الغم األول: دةوقال مجاهد وقتا: " فقالقوالً آخرابن كثير ثم ذكر 
 }لِّكَيالَ تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم والَ ما َأصابكُم{ : قوله تعالىهذا القول كأنه نظر إلى و" والجراحمن القتل

عليه الصالة -الغم األول هو ما أشيع من قتله : فقال، النصر وأصابتهم الهزيمة اتهمفف ]سورة آل عمران) ١٥٣([
  .والثاني ما وقع لهم من القتل والجراح، -والسالم

 وهذا أكثر ، قد قتل-صلى اهللا عليه وسلم-أشيع أن النبي ثم ، وبعضهم عكسه؛ ألن الجراح وقعت لهم أوالً
  .أن ذلك منعكس بي القولنعأ، مالءمة من الذي قبله

وهذا ، إشراف العدو عليهم: والثاني، األول ما فاتهم من الظفر والهزيمة والغنيمة: أنه قال وذكر عن السدي
، -صلى اهللا عليه وسلم- الغم األول بسبب الهزيمة وحين قتل محمد -قول ابن عباس-مثل القول األول 

  .الهزيمة وما فاتهم متالزمانالحقيقة أن و

،  والظفر بعدوكمعلى ما فاتكم من الغنيمة أي }لِّكَيالَ تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم والَ ما َأصابكُم{ :وقوله تعالى"
}كُمابا َأصالَ مقاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف ،  من الجراح والقتل]سورة آل عمران) ١٥٣([ }و     

  .يوالحسن وقتادة والسد -مرضي اهللا تعالى عنه-

}لُونما تَعِبم خَِبير اللّهجل وعال- سبحانه وبحمده ال إله إال هو ]سورة آل عمران) ١٥٣([ }و-".  
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، ي الحزن األولشالب لهم تاألخير سبمعناه أن الغم  }لِّكَيالَ تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم والَ ما َأصابكُم{: قوله تعالى
 بمعنى ]سورة الحديد) ٢٩([ }ِلَئلَّا يعلَم َأهُل الِْكتَاِب{ :هذا كقوله تعالىأن و، زائدة" ال "نإ: إال على قول من قال

 فعلى، يعني ما منعك أن تسجد ]سورة األعراف) ١٢([ }ما منَعك َأالَّ تَسجد ِإذْ َأمرتُك{ :وكقوله، ليعلم أهل الكتاب

يثبهم  ملو  فه؛وهذا فيه نظر،  تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكميكون الكالم أنه أثابكم غماً بغم لكيهذا القول 
ثم إن ،  للشارع أن يحزنهماًمرادليس ؛ ألنه الغم الجديد مسبباً لهم هذا الحزن على ما فاتهم وما أصابهم

  .فيه إشكالالقول هذا لذلك  ف،على األمور الفائتة والمصائب النازلة على اإلنسانشرعاً  اً مطلوب ليسالحزن

ال يليق أن يعبر بالزيادة في ف، زائدة" ال"  إن:بقولهذا طبعاً إذا تنزلنا و، ااألصل خالفه دعوى الزيادةإن ثم 
، مثل الزركشي في كتاب البحر المحيط في أصول الفقهنجد ولذلك ، القرآن ليس فيه شيء زائد؛ ألن القرآن

ثل هذا  عن موالعلماء عادة يعبرون، نذكر هذا في موضعين وذكره في البرهان أيضاً في علوم القرآ
 في ة إعراباً ال زائدةزائدنها أ  يقصدون حالوهم على كل، صلة" ال": يقولونبعبارات أخرى أكثر تلطفاً ف

  :فكما قال في المراقيوإال ، هذا يفيد التوكيد مثالً أو نحو ذلك: وإنما يقولون، المعنى

ــوا  ــه أجمع ــسبع علي ــواتر ال   ت

  

  ي حـشو يقـع    ولم يكن في الـوح      
  

  .ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، الزيادة حشو في الكالمف

، ليست زائدة }لِّكَيالَ تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم والَ ما َأصابكُم{: في قوله" ال" أن  هوالذي يظهروالخالصة أن 
 بمعنى أن ،لى ما فاتهم وال ما أصابهم أنه فعل بهم ذلك لكي ال يحزنوا ع أي،وإنما على وجهها في النفي

  .واهللا تعالى أعلم، ونسوا ما فاتهم، وخفف ذلك عنهم فنسوا جراحهم، األولىالمصيبة الثانية أنستهم المصيبة 

  ..وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٣(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هللا رب العالمين

علَيكُم من بعِد الْغَم َأمنَةً نُّعاسا يغْشَى ثُم َأنزَل { : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
طَآِئفَةً منكُم وطَآِئفَةٌ قَد َأهمتْهم َأنفُسهم يظُنُّون ِباللِّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاِهِليِة يقُولُون هل لَّنَا ِمن اَألمِر ِمن 

ِه يخْفُون ِفي َأنفُِسِهم ما الَ يبدون لَك يقُولُون لَو كَان لَنَا ِمن اَألمِر شَيء ما قُِتلْنَا شَيٍء قُْل ِإن اَألمر كُلَّه ِللَّ
ي صدوِركُم هاهنَا قُل لَّو كُنتُم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُِتب علَيِهم الْقَتُْل ِإلَى مضاِجِعِهم وِليبتَِلي اللّه ما ِف

ِإن الَِّذين تَولَّواْ ِمنكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن ِإنَّما استَزلَّهم * وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم واللّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر
  .]سورة آل عمران) ١٥٥-١٥٤([} فُور حِليمالشَّيطَان ِببعِض ما كَسبواْ ولَقَد عفَا اللّه عنْهم ِإن اللّه غَ

"نة وهو النعاس الذي غشيهم وهم يقول تعالى ممتناً على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة واألم
كما قال تعالى في ، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على األمان، مستلئموا السالح في حال همهم وغمهم

  ."]سورة األنفال) ١١([ اآلية } يغَشِّيكُم النُّعاس َأمنَةً منْهِإذْ{ :سورة األنفال في قصة بدر

  : أما بعد، الصالة والسالم على رسول اهللا، والحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 األمنة هنا ]آل عمرانسورة ) ١٥٥-١٥٤([ }ثُم َأنزَل علَيكُم من بعِد الْغَم َأمنَةً نُّعاسا{ : هنا-تبارك وتعالى-فقوله 
وهكذا قال ابن جرير ، هي النعاس:  هنا-رحمه اهللا-ولذلك قال الحافظ ابن كثير ، النعاس مفسرة باآلية وهي

اة بينهما؛ ألن النعاس وهذان المعنيان ال مناف، وبعضهم فسر األمنة هنا بمعنى األمن، وطوائف من المفسرين
يعني إذا شعرت النفوس باألمن فإنه ، ن إذا وجد في النفوسإذا وجدت أسباب الخوف مع األمإنما ينزل 

 باألمن في النفوس فإن ذلك الخوف يقلقها فيطير وإذا وجد الخوف المزعج من غير شعور، يحصل النعاس
فرق بين األمن واألمنة ومنهم من  األمن األمنة ب فسرهم منمنالمقصود  أن ف، ال تجد للنوم محالً فعنها النوم

 منة هي األمن مع وجود أسباب الخوف أما األمن مع غير وجود أسباب الخوف مثل أمن الناس اآلناأل: فقال

ن النعاس ال ينزل مع ؛ ألسواء قيل هذا أو قيل هو النعاس فكل ذلك يرجع إلى شيء واحدو، يقال له أمنهذا ف
  .وجود أسباب الخوف إال بوجود األمن

  .واهللا أعلم، نعاساً هنا تفسير لهذه األمنة ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }َأمنَةً نُّعاسا{ :قوله تعالىو

  .يعني قد لبسوه ،وهم مستلئموا السالح:  المصنفوقول

كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن أنس عن أبي طلحة "
  .]مسنداً ه في المغازي معلقاً وفي كتاب التفسيرروا[يسقط وآخذه ويسقط وآخذه ،  مراراًسقط سيفي من يديحتى 

وما ، رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر: وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أنس عن أبي طلحة قال
منهم يومئذ أحد إال يميد تحت ححسن صحيح: وقال لفظ الترمذي[ ته من النعاسفَج[.  
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والطائفة : قال ،كنت فيمن ألقي عليه النعاس الحديث: لحةقال أبو ط: ورواه النسائي أيضاً عن أنس قال
أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق،  إال أنفسهماألخرى المنافقون ليس لهم هم".  

هل  ]نسورة آل عمرا) ١٥٤([ }وطَآِئفَةٌ قَد َأهمتْهم َأنفُسهم يظُنُّون ِباللِّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاِهِليِة{ :في قوله
ِإذْ همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن { :-عز وجل-كما قال اهللا ، هؤالء هم أهل النفاق أو أنهم من ضعفاء اإليمان

وكما في قوله تعالى في سورة ، فقد يوجد مثل هذا الضعف بين المؤمنين ؟]سورة آل عمران) ١٢٢([ }تَفْشَالَ
على أحد الوجوه -إذا قيل  ]سورة األحزاب) ١٢([ }لَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرضوِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون وا{ :األحزاب

بمعنى ، هو من باب عطف المغايرة ]سورة األنفال) ٤٩([ }والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{ :ن قولهإ :-في التفسير
ن هذا من باب عطف الصفات إ:  مع أن طوائف من أهل العلم يقولون، وهذاأنهم طائفة أخرى غير المنافقين

 }وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{، هم الذين في قلوبهم مرض: فالمنافقون، والموصوف واحد

قَدر والَِّذي * الَِّذي خَلَقَ فَسوى* سبِح اسم ربك الَْأعلَى{ :-عز وجل-كما قال اهللا  ]سورة األحزاب) ١٢([
واآلية في سورة ، وتارة بحذفه،  تارة مع ذكر حرف العطف، فإن األوصاف تتابع]سورة األعلى) ٣-١([ }فَهدى

يمكن أن ف، تحتمل المعنيين ]سورة األحزاب) ١٢([ }وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{ األحزاب
  . أهل النفاقمن يكون المراد بهيكونوا ضعفاء اإليمان ويمكن أ

؛ وذلك من المنافين َأحد لم يكن معهم في يوم ُأحٍد:  يقول-رحمه اهللا- القيم والمقصود هنا أن مثل الحافظ ابن
ولكن ، ل نفاق وهو رئيس المنافقينوهؤالء الذين رجع بهم فيهم أه، عبد اهللا بن أبي رجع بثلث الجيشأن 

، بحسب القبائل والبطون والعشائرربما  يكون مبعضاً بحيث على تقسيم الجيش في ذلك الحين كان يقسم
 في يوم القادسية كما  واألوس لهم لواء والمهاجرون لهم لواء وربما قسم إلى أكثر من هذا،فالخزرج لهم لواء

  في الحروب التي وقعت لها ثم لما أسلموان قبيلة بجيلة تفرقتإكل قبيلة تقف بمفردها حتى حيث كانت 

وكلم   إلى جمعهم-رضي اهللا تعالى عنه-البجلي  جرير تفرقوا في الجهاد وكادت القبيلة أن تضمحل فعمد
صلى -ما أخذ كتاباً من رسول اهللا   بعد-رضي اهللا تعالى عنه- ثم كلم أبا بكر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

وفيه يقول ، ن من قاتل في يوم القادسيةثم بعد ذلك جمعوا له فكانوا من أحس،  بجمع القبيلة-اهللا عليه وسلم
  :الشاعر

ــت بجيلــ   ــر ذهب ــوال جري   ةل
  

ــة     ــست القبيل ــى وبئ ــم الفت   نع
  

   همقد يكون بعضف،  جميعاً من المنافقينوني من هذا أن الذين رجعوا مع عبد اهللا بن أبي قد ال يكونأعنو

وِفيكُم { :-عز وجل-ال اهللا كما ق، وبعضهم ممن يتعصب له، ولم يتكشف نفاقه بعد ممن يحسن الظن به
ملَه وناعمليكون   يتوجد أنم تبعه على سبيل أن هذا من كبار الخزرج بل كاوبعضه ]سورة التوبة) ٤٧([ }س

 من المنافقين في غزوة أحد؛ حدفرجوع عبد اهللا بن أبي ال يعني أنه لم يبق أََ، ملكاً على األوس والخزرج معاً
؛ هؤالء الذين رجعوا معههو القائد بالنسبة لوقد ال يكون ، لذين كانوا مع عبد اهللا بن أبي رجعوا هم انألن الذي

أم هذه القيادة صغرت سواء  أنه ال يولي مثل هؤالء على قيادة -صلى اهللا عليه وسلم-عادة النبي ألن من 
 وهو -م تعالى عنهرضي اهللا-ي مشى عليه الخلفاء الراشدون ذ المعهود في السنة وهو ال هوهذاف، كبرت

فالحاصل أنه قد يكون الذين رجعوا مع ،  أنه ال يكون لهم والية إطالقاً أي-ي المنافقينأ-حكم اإلسالم فيهم 
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تجمعوا من أشتات الجيش من األوس ومن الخزرج ورجعوا معه دون  بحيث عبد اهللا بن أبي هم أهل النفاق
ما كان معهم أحد من : فمثل ابن القيم يقول، حتمل هذاأنه يحتمل هذا وي: فالمقصود، أن يكون قائداً لهم

  .المنافقون رجعوا وبقي أهل اإليمانف ،المنافقين أصالً

هم ضعفاء : ؟ يقول-رحمه اهللا-ن هؤالء الذين يقولون مثل هذا الكالم عند هذا القائل كالحافظ ابن القيم فإذاً م
  .نهم من المنافقينبينما كالم الحافظ ابن كثير هنا صريح في أ، اإليمان

وقد يكون في المؤمن ، فقد يصدر ذلك من بعض ضعفاء اإليمان، والمقصود أن اآلية تحتمل هذا وتحتمل هذا
إنك امرؤ فيك ((:  قال ألبي ذر-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ، فكما هو معروف، يةوصف من أوصاف الجاهل

 التي ذكرت في هذه مجموع األوصاف، إال أن الظنفقد يوجد عند بعض ضعفاء اإليمان مثل هذا  )١())جاهلية
يقُولُون لَو كَان لَنَا ِمن اَألمِر شَيء { : نحو قوله تعالى عنهم، كما سيأتيتشعر بأن هؤالء من المنافيناآليات 

  .]سورة آل عمران) ١٥٤([ }ما قُِتلْنَا هاهنَا

يظُنُّون ِباللِّه { أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق،  أنفسهم إالليس لهم هم، والطائفة األخرى المنافقون: قال"
  ."-عز وجل- أهل شك وريب في اهللا ،ة إنما هم كذب: أي]سورة آل عمران) ١٥٤([ }غَير الْحقِّ ظَن الْجاِهِليِة

يعني ما يظنه أهل الجاهلية ويعتقدونه  ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }يظُنُّون ِباللِّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاِهِليِة{ :قوله
  أنفسهم عنون يدفع-مواطن القتال أو نحو ذلك- من أنهم بالتوقي والحذر وعدم الخروج إلى مظان الموت

في و، لو لم نخرج في هذا الوجه: فإذا حصل لهم مكروه جعلوا يتأسفون على هذا المصاب ويقولون، الموت
هؤالء و، هم في هذا الظنوبهافهؤالء ش، هذا ظن الجاهلية، نا كذا وكذافي هذا الغزو لما حصل لوهذا السفر 

  ولو لم تكن معركة أحد ولو لم يأت لو لم يخرجوا، أيالذين قتلوا أعني السبعين في يوم أحد ماتوا بآجالهم

 بأجل ال يتقدم عنه وال -عز وجل-الموت شيء قد كتبه اهللا  لمات هؤالء جميعاً؛ ألن  أصالًالمشركون
 وأمثالها جاءت هذه اآليات، وفليس المرض وال القتل وال غير ذلك يدني األجل وال الحذر يؤخره، يتأخر

عز -تشجع أهل اإليمان للجهاد في سبيل اهللا ، كما جاءت لتعالج أدواء النفوس وما يقع من وساوس الشيطانل
 به ال يدفع عنهم -عز وجل- اهللا  والتراجع وترك ما أمرهم وأن ذلك ال يقرب آجالهم كما أن التخاذل-وجل

  . وكتبه-تبارك وتعالى-شيئاً مما قدره اهللا 

يعني  ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }ثُم َأنزَل علَيكُم من بعِد الْغَم َأمنَةً نُّعاسا يغْشَى طَآِئفَةً منكُم{ :يقول اهللا تعالى"
 سينصر رسوله وينجز -عز وجل-هم الجازمون بأن اهللا و، أهل اإليمان واليقين والثبات والتوكل الصادق

 يعني ال يغشاهم النعاس من ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }وطَآِئفَةٌ قَد َأهمتْهم َأنفُسهم{ :ولهذا قال له مأموله
كما قال في اآلية  ] عمرانسورة آل) ١٥٤([ }يظُنُّون ِباللِّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاِهِليِة{ ،القلق والجزع والخوف

، إلى آخر اآلية ]سورة الفتح) ١٢([ }بْل ظَنَنتُم َأن لَّن ينقَِلب الرسوُل والْمْؤِمنُون ِإلَى َأهِليِهم َأبدا{ :األخرى
وهذا ، وأن اإلسالم قد باد وأهله وهكذا هؤالء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة

  . أهل الريب والشك إذا حصل أمر من األمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعةشأن

                                                

 باب إطعام المملوك -ومسلم في كتاب األيمان ) ٢٢٤٨ص  / ٥ج ) (٥٧٠٣( باب ما ينهى من السباب واللعن - أخرجه البخاري في كتاب األدب  - 1
 ).١٢٨٢ص  / ٣ج ) (١٦٦١(سه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه مما يأكل وإلبا
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قال  ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }هل لَّنَا ِمن اَألمِر ِمن شَيٍء{ :ن في تلك الحالثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولو
  ."]سورة آل عمران) ١٥٤([ }قُْل ِإن اَألمر كُلَّه ِللَِّه{ :اهللا تعالى

هل لنا من ، يحتمل أن يكون المراد ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }هل لَّنَا ِمن اَألمِر ِمن شَيٍء{ :في هذا التساؤل
 أن يكون -واهللا تعالى أعلم-وأقرب من هذا ، ؟نصيبالنصر والظفر والظهور على العدو  أمر اهللا من

إرادتنا فلم يكن لنا سبيل إال  قد سلبت ،رجنا مكرهين أصالً أنا خ:أي }هل لَّنَا ِمن اَألمِر ِمن شَيٍء{: المعنى
 يقولون هذا على سبيل التذمر واإلرجاف في  فهم،التصرف والتوقي من مواطن الموت فوقع بنا ما وقع

ويبدأ أهل اإلرجاف  مصيبة فيبدأ الضعفاء أو أن يقع بالناس أمر مكروه أي أسوأ ما يكون وهذا من، الناس
،  ولو كان أفضل األنبياءان هذا القائد نبياً من األنبياءكولو  ويطعنون فيها ويغمزون القيادة نيتكلمون ويلومو

أوقات ضعف القبضة والهزيمة وما أشبه ذلك من األوضاع يظهرون و في أوقات الشدائد يتكلمونهم ف
وأما في ، ]سورة األحزاب) ١٩([ }ٍة ِحداٍدسلَقُوكُم ِبَألِْسنَفَِإذَا ذَهب الْخَوفُ { :-عز وجل-وكما قال اهللا ، قرونهم

ينظُرون { :-عز وجل-كما قال اهللا  ربما ال يستطيعون معها الكالم حالوقت الخوف نفسه فإن هؤالء في 
 ،لك أن تتصور كيف ينظر المغشي عليه من الموتو ]سورة محمد) ٢٠([ }ِإلَيك نَظَر الْمغِْشي علَيِه ِمن الْموِت

فهو ال ، يلتفت من هنا فيصاب من هنا أحدهم أن فهؤالء من شدة الخوف يخاف، عينيه فقطإال يحرك  ال إنه
) ٢٠([ }ينظُرون ِإلَيك نَظَر الْمغِْشي علَيِه ِمن الْموِت{ عينيهب فهو فقط ينظر ،يستطيع أن يلتفت قد تصلب عنقه

 والمعنى أنهم  والسلق هو البسط]سورة األحزاب) ١٩([ }وكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍدفَِإذَا ذَهب الْخَوفُ سلَقُ{ ]سورة محمد
صلى -وهذا شيء منذ عهد النبي ، كم ما تكرهوننسمعويو، وفي ربكم يطعنون فيكم وفي دينكم وفي كتابكم

وا يرجفون ءوبدإذا وقعت المصائب واآلالم والقضايا الكبار ظهر أهل النفاق  ،هذا  إلى يومنا-اهللا عليه وسلم
  .ويطعنون ويشككون كما هو مشاهد اآلن

 ثم فسر ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }قُْل ِإن اَألمر كُلَّه ِللَِّه يخْفُون ِفي َأنفُِسِهم ما الَ يبدون لَكِ{ :قال اهللا تعالى"
 ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }ء ما قُِتلْنَا هاهنَايقُولُون لَو كَان لَنَا ِمن اَألمِر شَي{ :ما أخفوه في أنفسهم بقوله

  ."-صلى اهللا عليه وسلم-يسرون هذه المقالة عن رسول اهللا : أي

 ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }يقُولُون هل لَّنَا ِمن اَألمِر ِمن شَيٍء{ : فقولهالكالم يفسر بعضه بعضاً أن يالحظ اآلن

 :نهم يقولونإ: ولهذا قال بعده، نا خرجنا مكرهينإ:  من أنهم يقولونكرت بما ذ-واهللا أعلم-األحسن أن تفسر 

لَو كَان لَنَا ِمن {:  بقولهم فهم ال يعنون]سورة آل عمران) ١٥٤([ }لَو كَان لَنَا ِمن اَألمِر شَيء ما قُِتلْنَا هاهنَا{
ءِر شَيأخرجنا منف رادتنانحن سلبت إ: عنى أنهم يقولون الم وإنماعني من أمر اهللا من النصر والظفري }اَألم 

  . وبقينا في المدينةهتوقينا الموت وأسبابا نَّوإال كُ ،غير إرادة فوقع لنا مثل هذا المصاب

لقد رأيتني مع رسول : قال الزبير: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن إسحاق عن عبد اهللا بن الزبير "
 ذقنه في ا من رجل إالأرسل اهللا علينا النوم فما منَّ، ن اشتد الخوف علينا حي-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 شيء لو كان لنا من األمر: الحلم يقولما أسمعه إال ك، فواهللا أني ألسمع قول معتب بن قشير: قال، صدره

  ."فحفظتها منه، ما قتلنا هاهنا
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ن إسحاق هذه ال يبنى عليها حكم؛ ألنها لكن مثل روايات اب،  على هذامعتب بن قشير محسوب على المنافقين
لكن مثل روايته عند  -رحمه اهللا–  في السيراًإمامإن كان مما يذكر في السير واألخبار وربما يتساهل و

إذا أردنا أن نبني ف، ن السير يتساهل فيهاأل، ففيه ضعف عند المحدثين، المحدثين ال تكون من قبيل الصحيح
فمعتب ، فالمقصود أنه لو ثبت هذا، يات ابن إسحاق ال يبنى عليها هذا فمثل روا،حكماً أو عقيدة أو نحو ذلك

ولم يرجع كلهم ، جد بعضهم في غزوة أحدفهذا يدل على أن المنافقين قد و، بن قشير محسوب على المنافقينا
  .مع عبد اهللا بن أبي

 لقول معتب ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }ء ما قُِتلْنَا هاهنَايقُولُون لَو كَان لَنَا ِمن اَألمِر شَي{ :وفي ذلك أنزل اهللا"

  ."]رواه ابن أبي حاتم[

 يوم فمثل هذا يدل على أن المنافقين قد خرجوا فعالً، كان له طريق آخر غير ابن إسحاقهذا بحيث إذا ثبت 
شياء إنما صدرت من تتبع اآليات يدل على أن هذه األسابقاً وكما ذكرت ، هذا من قول المنافقين وأن، أحد

  .أتي بعض اآليات التي تدل على هذاتسو، المنافقين

 ]سورة آل عمران) ١٥٤([ }قُل لَّو كُنتُم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُِتب علَيِهم الْقَتُْل ِإلَى مضاِجِعِهم{ :قال اهللا تعالى"

  .ال يحاد عنه وال مناص منه وحكم حتم الزم -عز وجل-هذا قدر مقدر من اهللا : أي

 يختبركم : أي]سورة آل عمران) ١٥٤([ }وِليبتَِلي اللّه ما ِفي صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم{ :وقوله تعالى
  . ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في األقوال واألفعالليميز الخبيث من الطيب بما جرى عليكم

  ." أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر]سورة آل عمران) ١٥٤([ }واللّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر{

وتظهر ، يعني يختبر ما فيها من اإليمان والنفاق فيتكشف الناس }وِليبتَِلي اللّه ما ِفي صدوِركُم{: قوله تعالى
  .حقائق مكنونات نفوسهم بادية للعيان

أي ينقيها ويخلصها مما قد يشوبها من وساوس الشيطان فيبقى أهل اإليمان : }وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم{ :هقول
   مثل هذه الشدائد التي يبتليهم اهللا هم الخالص ويرتفع عنهم كل شائبة وذلك بوا فيه فيبقى إيمانفي حال قد نقُّ

رحمه -ابن القيم و، حصل فيها من االنكسار ألهل اإليمانوهذا من فوائد هذه الوقعة وما ،  بها-عز وجل-
  . -عز وجل- ذكر حكماً كثيرة جداً ومنها هذه األشياء التي ذكرها اهللا -اهللا

) ١٥٥([ }سبواِْإن الَِّذين تَولَّواْ ِمنكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن ِإنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان ِببعِض ما كَ{ :ثم قال تعالى"

،  بعدها الحسنةَإن من ثواب الحسنِة:  كما قال بعض السلف، ببعض ذنوبهم السالفة:أي ]سورة آل عمران
  . بعدها السيئةَوإن من جزاء السيئِة

  .عما كان منهم من الفرار:  أي]سورة آل عمران) ١٥٥([ }ولَقَد عفَا اللّه عنْهم{ :ثم قال تعالى

} اللّه ِإنِليمح ويتجاوز عنهم،  يغفر الذنب ويحلم عن خلقه: أي]سورة آل عمران) ١٥٥([ }غَفُور".  

نص واضح يدل على أن  ]سورة آل عمران) ١٥٥([ }ِإنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان ِببعِض ما كَسبواْ{: قوله تعالى
 فيخذل في أشد األوقات وأعظم األحوال فشل سبب يودي به إلى الأعظم ذنوب اإلنسان ال سيما ذنوب السرائر

كما أن من كان له سريرة وسيرة حسنة ، يخذل وينكسرفهو ، -عز وجل-التي يحتاج فيها إلى ألطاف اهللا 
اإلنسان يحرص ف، ومن عرف اهللا في الرخاء عرفه اهللا في الشدة،  ينصره-عز وجل-فإن اهللا ، وعمل صالح
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وهذا ،  في الشدائد-عز وجل-أن يتعرف إلى اهللا في الرخاء فيعرفه اهللا  و-عز وجل-دائماً أن يرتبط باهللا 
  .في آحاد الناس وأفرادهم وما يقع لهم من األمور المكروهة يقالكذلك ، كما يقال في عموم األمة ومجموعها

اك ما لي أر: فقال له الوليد، لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة: روى اإلمام أحمد عن شقيق قال"
  ."أبلغه أني لم أفر يوم عينين:  فقال له عبد الرحمن؟جفوت أمير المؤمنين عثمان

 الصغير الذي والمقصود بعينين هو الجبل، يوم عينين يعني يوم أحدأبلغه أي بلِّغه أني لم أفر يوم عينين، و
  .جبل عينين: يقال لهو ، جبل الرماة:فهو يقال له، كان عليه الرماة

  ."ولم أتخلف عن بدر -يوم أحد:  يقول:قال عاصم- أبغله أني لم أفر يوم عينين: رحمنفقال له عبد ال"

  ."يوم عينين": هذه جملة اعتراضية وهي تفسير لقوله ،يوم أحد:  يقول:عاصمقال : قوله

تخلف يوم بدر؛  ولم ي-يوم أحد-يفر يوم عينين لم إنه : يعني يقول ولم أتخلف عن بدر: عبد الرحمن يقول
صلى اهللا -ض زوجته بنت رسول اهللا تخلف عن غزوة بدر؛ ألنه كان يمرف -رضي اهللا عنه-عثمان  وأما

  .-عليه وسلم

  ."ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر، يوم أحد: يقول: قال عاصم"

 انتقل -رضي اهللا تعالى عنه-وليس المقصود أن عثمان ، يعني في أمر الخالفة ،ولم أترك سنة عمر: قوله
حاشاه من ذلك فهو من الخلفاء الراشدين وقال فيه  -عز وجل-لى جانب الظلم والخروج على حدود اهللا إ

 -رضي اهللا عنه-لكن كان لعمر  )٢())ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم((: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

مدينة يتبع جمالً من إبل يخرج إلى خارج ال -مثالً-كان فهو ، سياسة صارمة ال يطيقها كثير ممن جاء بعده
؟من يستطيع هذاف، ةخليف وهو  قد نديذهب يطارد جمالًاً وإنما كان يرسل أحدفلم يكن ، الصدقة قد ند  
وينزل ويتوضأ ، إني قد كذا:  ويقوليذكر ذلك صراحةفحدث على المنبر أنه أ-رضي اهللا عنه–ومن مواقفه 

  .، فمن يستطيع أن يكون مثلهثم يرجع

 حتى إن بعض من وصفوا الناس قد جاعواألن  لتركه األكل؛ ويتغير لونه سمرة ظهر عليهترمادة وفي عام ال

ا مفجمع بينه، أسمرإنه : وبعضهم يقول،  أبيض طويل إنه:بعضهم يقولف، تباينوجدت في أوصافهم له عمر 
السواد؛ لشدة ما نزل به الذين قالوا أسمر هم الذين رأوه عام الرمادة وقد مال لونه إلى  بأن بعض أهل العلم

   مثل عمر؟اً فيه أكثر من عشر رقاعيلبس ثوب أن من يستطيععل مثل عمر؟ و أن يفمن يستطيعف، من الجوع

 فحصلت له الهجرة  البنه عبد اهللا أقل من بقية أبناء المهاجرين بحجة أنه هاجر مع أبيهإذا قسم يعطيكان 
وهل يجب على اإلنسان ، هذا شيء ال أطيقه: قالر عن هذا و اعتذ-رضي اهللا عنه-فعثمان ، على سبيل التبع
 نحواً من ولذلك حتى معاوية في أول خالفته حاول أن يسير بالناس بسيرة عمر،  يجب عليهالأن يفعل هذا؟ 

  .عجزت:  ثم بعد ذلك قالعامين

عيرني بذنب قد عفا فكيف ي، إني لم أفر يوم عينين: أما قوله: فقال: قال، فانطلق فخبر بذلك عثمان: قال"
ِإن الَِّذين تَولَّواْ ِمنكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن ِإنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان ِببعِض ما كَسبواْ ولَقَد { : فقال تعالىاهللا عنه

                                                

ص  / ٣ج ) (٤٥٥٣(والحاكم ) ٦٢٦ص  / ٥ج ) (٣٧٠١( باب في مناقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه – أخرجه الترمذي في كتاب المناقب - 2
 ).٣٧٠١(وحسنه األلباني في صحيح الترمذي برقم ) ١١٠
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منْهع فَا اللّهت أمرض رقية بنت رسول  فإني كن،إني تخلفت يوم بدر:  وأما قوله]سورة آل عمران) ١٥٥([ }ع
ومن ،  بسهم-صلى اهللا عليه وسلم-وقد ضرب لي رسول اهللا ،  حتى ماتت-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

إني تركت سنة عمر فإني ال : وأما قوله، بسهم فقد شهد -صلى اهللا عليه وسلم-ضرب له رسول اهللا 
  .فأته فحدثه بذلك، أطيقها وال هو

}آم ا الَِّذينها َأيكَانُواْ ي ى لَّوكَانُواْ غُز ِض َأوواْ ِفي اَألربرِإذَا ض اِنِهمقَالُواْ ِإلخْوواْ وكَفَر نُواْ الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين
اللّهِميتُ ويِيي وحي اللّهو ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ذَِلك َل اللّهعجا قُِتلُواْ ِليماتُواْ وا منَا مِعندِصيرب لُونما تَعِبم  *

ونعمجا يمم رةٌ خَيمحراللِّه و نةٌ مغِْفرلَم تُّمم ِبيِل اللِّه َأوِفي س لَِئن قُِتلْتُمِإللَى اهللا * و قُِتلْتُم َأو تُّملَِئن مو
ونشَرسورة آل عمران) ١٥٨-١٥٦([ }تُح[.  

عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين  ينهى تعالى عباده المؤمنين
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ { : فقال تعالى،لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم: ماتوا في األسفار والحروب

اِنِهمقَالُواْ ِإلخْوواْ وكَفَر ة آل عمرانسور) ١٥٦([ }تَكُونُواْ كَالَِّذين[".  

الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين {:  على أن قوله تعالى وكذلك سبقه كبير المفسرين ابن جرير-رحمه اهللا- هنا ابن كثير
اِنِهمقَالُواْ ِإلخْوواْ وِة{ :-عز وجل-ما قال اهللا في الكفار ك }كَفَراِهِليالْج قِّ ظَنالْح رِباللِّه غَي ظُنُّون١٥٤([ }ي( 

على هذا التفسير ف، -عز وجل-بالتوقي يتخلصون من أقدار اهللا  أنهم أهل الجاهلية هو وظن ،]سورة آل عمران
الوا إلخوانهم إذا ضربوا في ق أنهم -الكفارم هالذين -  ظن هؤالء من أهل الجاهلية هنا-عز وجل-يذكر اهللا 

هذا  ف بزعمهم،يمكن أن يدفعوا القدرمعنى أنهم ، بلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواى األرض أو كانوا غز
  .اإلمامين ابن جرير وابن كثير قول على هذاو، لظن الجاهلية تفسير

ال فن هذا في المنافقين إ:  يقول-رحمة اهللا عليه-بينما بعض أهل العلم مثل الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
 ]سورة آل عمران) ١٥٦([ }الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين كَفَرواْ{ :، على أن قولهزالت اآليات تتحدث عن هؤالء المنافقين

أهل قصد بهم أن يإذا ذكر الكفار في القرآن ه ليس المتبادر  أنإال ،كفار في الباطنأي المنافقين الذين هم 
خْواِنِهم الَِّذين قَالُواْ ِإل{ ،هذا دأبهم وهي عادتهم: يقول و،هو يرى أن هذا في المنافقينومع ذلك ف، النفاق

، -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  تخلفوا عن رسولفهم  ]سورة آل عمران) ١٦٨([ }وقَعدواْ لَو َأطَاعونَا ما قُِتلُوا
 }وقَالُواْ الَ تَنِفرواْ ِفي الْحر{ ،يقولون ذلك لتثبيطهم كما قالوا في غزوة تبوكوهم ، وقالوا مثل هذه المقولة

قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْقَاِئِلين { :فهذه عادة المنافقين الذين قال اهللا عنهم في األحزاب ]سورة التوبة) ٨١([
ن وِإن ِمنكُم لَم{ :-عز وجل-كما قال اهللا  ]سورة األحزاب) ١٨([ }ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا

  .]سورة النساء) ٧٢([ }لَّيبطَِّئن فَِإن َأصابتْكُم مِصيبةٌ قَاَل قَد َأنْعم اللّه علَي ِإذْ لَم َأكُن معهم شَِهيدا

رواْ وقَالُواْ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين كَفَ{ :هذه اآليات في المنافقين ومنها قوله تعالىأن  فالحاصل
 ]سورة آل عمران) ١٥٦([ }ِإلخْواِنِهم ِإذَا ضربواْ ِفي اَألرِض َأو كَانُواْ غُزى لَّو كَانُواْ ِعندنَا ما ماتُواْ وما قُِتلُواْ

  .واهللا أعلم

َأو كَانُواْ {:  وقوله،ضإذا خرجوا في سفر للتجارة ضربوا في األر أي }ِإذَا ضربواْ ِفي اَألرِض{: وقوله تعالى
صلى اهللا عليه -ال يلزم فيها أن تكون غزوة مع رسول اهللا " ىغز"ولفظة ، خرجوا للحرب يعني إذا }غُزى
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 يكون غزوة والذي لم يخرج فيه مع أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-الذي خرج فيه النبي  على أن -وسلم
  . ال بقصد القرآنهذا اصطالحف، معارك: وبقية الحروب مثالً يقال لها،  سرية:يقال له

عز -في أهل النفاق يكون ذلك تابعاً لآليات األولى التي يذكر فيها اهللا إن هذه اآلية : ى كل حال إذا قلناعلو
  .، واهللا تعالى أعلم موقف المنافقين في يوم أحد-وجل

لَّو كَانُواْ { كانوا في الغزو : أي}انُواْ غُزىَأو كَ{  سافروا للتجارة ونحوها:أي }ِإذَا ضربواْ ِفي اَألرِض{"
  . ما ماتوا من السفر وما قتلوا في الغزو: أي}ما ماتُواْ وما قُِتلُواْ{ في البلد : أي}ِعندنَا

 على  خلق هذا االعتقاد في نفوسهم؛ ليزدادوا حسرة: أي}ِليجعَل اللّه ذَِلك حسرةً ِفي قُلُوِبِهم{: وقوله تعالى

  ."موتهم وقتلهم

ِليجعَل {: لكن لو أردنا أن ندقق في العبارة فنربط هذا الكالم، معنىال ذكر -رحمه اهللا-هنا الحافظ ابن كثير 
ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ذَِلك نُواْ الَ { : من قوله}قالوا{نجد أنه يرجع إلى  بما قبله من الكالم }اللّهآم ا الَِّذينها َأيي
 المقالة ليجعل اهللا ذلك القول حسرة في  أي وقالوا هذه]سورة آل عمران) ١٥٦([ }تَكُونُواْ كَالَِّذين كَفَرواْ وقَالُواْ

ألن ابن كثير ذكر المعنى ؛ يعارض كالم ابن كثير، وهو ال وهذا هو األقرب وهو المتبادر واهللا أعلم، قلوبهم
ى عليه ابن كثير وما ذكره من جهة المعنى هو األقرب وهو اختيار وما مش، ولم يقصد بذلك ربط اللفظ باللفظ

  .رحمه اهللاأبو جعفر بن جرير 

 فهو نهي }الَ تَكُونُواْ{:  يرجع إلى قوله}ِليجعَل اللّه ذَِلك حسرةً ِفي قُلُوِبِهم{ :إن قوله: وبعض أهل العلم يقول
يكون ذلك حسرة في قلوبهم وحدهم دونكم؛ ألن من  بذلك فأي ال تكونوا مشابهين لهم لينفردوا، عن مشابهتهم

فإن لو تفتح عمل ((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال النبي كما،  عليهحسرةفإن ذلك يكون قال هذا 
صلى اهللا –خالفاً لبعض المواضع كقوله " لو"يها ف وال شك أن هذا المثال من المواضع التي يذم، )٣())الشيطان

فمثل هذا ال إشكال فيه  )٤())الهدي ولجعلتها عمرة سق أستقبلت من أمري ما استدبرت لملو ا((: -عليه وسلم
فيقول ، إذا كان على أمر من الطاعات قد فات أو كان ذلك لبيان أمر من األمور يحتاج الناس إلى بيانه

 عليها وال فائدة ال على سبيل التحسر في األمور التي ال جدوى من التحسر، لو كان كذا لفعلت كذا: اإلنسان

  .جمع النصوص تُذاوبه" لو " في فإذا كان لهذا المعنى فال إشكال، واستدراكهاوال يمكن استردادها

كونوا مثلهم أو ال تلتفتوا ال ت بمعنى ،إلى هذا  يرجع}الَ تَكُونُواْ{: قوله إن : يقالعلى كل حال هنا يمكن أنو
 أنه يرجع -واهللا أعلم-األقرب  و، بعيد القوللكن هذا،  في قلوبهم ترك االلتفات إليهم سبباً للحسرةإليهم ليكون

فإن من ، ليكون ذلك القول واالعتقاد الفاسد حسرة في قلوبهم، قول ناتج عن اعتقاد لهم أي أن هذا }قَالُواْ{إلى 
، مكارهفسد اعتقاده وكان يظن أنه يمكن أن يدفع القدر يتحسر على كل ما وقع له من اآلالم والمصائب وال

  .. وهكذا،لو ما فعلت كان حصل كذا، دائماً هو في شغل شاغل فيما مضى مما يقع لهو

                                                

 ).٢٠٥٢ص  / ٤ج ) (٢٦٦٤(ب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض المقادير هللا  با- أخرجه مسلم في كتاب القدر- 3

والنسائي في كتاب مناسك الحج ) ١٢٢ص  / ٢ج ) (١٩٠٧ (-صلى اهللا عليه وسلم- باب صفة حجة النبي - أخرجه أبو داود في كتاب المناسك - 4
 ).١٩٠٥(وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم ) ١٤٣ص  / ٥ج  ()٢٧١٢( الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم -
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"}ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ذَِلك َل اللّهعجخلق هذا االعتقاد في قلوبهم ليزدادوا : أي]سورة آل عمران) ١٥٦([ }ِلي 

  .حسرة على موتهم وقتلهم

،  بيديه الخلق وإليه يرجع األمر: أي]سورة آل عمران) ١٥٦([ }يحِيي ويِميتُواللّه { :ثم قال تعالى رداً عليهم
  .وال يزاد في عمر أحد وال ينقص منه إال بقضائه وقدره، وال يحيى أحد وال يموت أحد إال بمشيئته وقدره

 }ِصيرب لُونما تَعِبم اللّهميع خلقه ال يخفى عليه وبصره نافذ في ج وعلمه : أي]سورة آل عمران) ١٥٦([ }و
  .من أمورهم شيء

سورة آل ) ١٥٧([ }ولَِئن قُِتلْتُم ِفي سِبيِل اللِّه َأو متُّم لَمغِْفرةٌ من اللِّه ورحمةٌ خَير مما يجمعون{ :وقوله تعالى
  .]عمران

وذلك خير من ،  وعفوه ورضوانهتضمن هذا أن القتل في سبيل اهللا والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة اهللا
  .البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني

 فخير اً فيجزيه بعمله إن خير-عز وجل-ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اهللا 
  ."] آل عمرانسورة) ١٥٨([ }ولَِئن متُّم َأو قُِتلْتُم ِإللَى اهللا تُحشَرون{ :فقال تعالى،  فشراًوإن شر

 أي -واهللا تعالى أعلم- }َأو متُّم{:  بقوله المتبادر أن المراد}ولَِئن قُِتلْتُم ِفي سِبيِل اللِّه َأو متُّم{: تعالىي قوله ف
إما أنه مرض أو ، يعني من خرج غازياً فلم يقتل في المعركة ولكنه مات لسبب أو آلخر، متم في سبيل اهللا

فهذا ال يكون ، ذلك ماتبعد  ثم بعد ذلك سرت جراحته ثم في المعركة لكنه لم يمت فيهاصيب سقط أو أنه أ
سورة آل ) ١٥٧([ }لَمغِْفرةٌ من اللِّه ورحمةٌ{ : فيهم-عز وجل– يقول اهللا فمثل هؤالء جميعاً، شهيد معركة

  .]عمران

ِإذَا ضربواْ ِفي اَألرِض َأو كَانُواْ { : قوله فياألمرين المذكورين وهو اعتبار تحتمل شيئاً آخركما أن اآلية 
 أو كانوا ،افروا للتجارة أو نحو ذلك وماتواسبأن  فإذا ضربوا في األرض ]سورة آل عمران) ١٥٦([ }غُزى
غز مما تجمعونخير (: ي القراءة األخرى، وفخير مما يجمعون  ورحمته-عز وجل-فمغفرة اهللا فقتلوا ى( 

  .ة هنا يدل على عظمتهاوتنكير المغفر

 ..واهللا تعالى أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٤(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

ٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ فَِبما رحم{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 اللّه لَى اللِّه ِإنكَّْل عتَ فَتَومزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهشَاِورو ملَه تَغِْفراسو منْهفُ عفَاع ِلكوح واْ ِمنالْقَلِْب الَنفَض

كِِّلينتَوالْم ِحبي *كُمرنصلَى اللِّه ِإن يعِدِه وعن بكُم مرنصن ذَا الَِّذي يفَم خْذُلْكُمِإن يو لَكُم فَالَ غَاِلب اللّه 
ْؤِمنُونكِِّل الْمتَوفَلْي *فَّى كُلُّ نَفٍْس متُو ِة ثُمامالِْقي موا غَلَّ يْأِت ِبمغْلُْل ين يمغُلَّ وَأن ي ِلنَِبي ا كَانمتْ وبا كَس

ونظْلَمالَ ي مهو *ِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج اهْأوماللِّه و نخٍْط ماء ِبسن باللِّه كَم انوِرض عِن اتَّباتٌ * َأفَمجرد مه
لُونمعا يِبم ِصيرب اللِّه واللّه ِإذْ * ِعند ؤِمِنينلَى الْمع اللّه نم لَقَد ِهملَيتْلُو عي َأنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعب

  .]سورة آل عمران) ١٦٤-١٥٩([ }آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وِإن كَانُواْ ِمن قَبُل لَِفي ضالٍل مِبيٍن

الن به قلبه على أعليه وعلى المؤمنين فيما ممتناً  -صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مخاطباً رسوله "
 أي شيء جعلك:  أي}فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم{ :أطاب لهم لفظهو، التاركين لزجره، أمته المتبعين ألمره

  . ليناً لوال رحمة اهللا بك وبهملهم

" ما"و فبرحمة من اهللا لنت لهم : يقول]ة آل عمرانسور) ١٥٩([ }فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم{ :وقال قتادة

عما { :قولهك وبالنكرة ]سورة النساء) ١٥٥([ }فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم{ :والعرب تصلها بالمعرفة كقولهصلة 
 : أي] سورة آل عمران)١٥٩([ }فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم{ : وهكذا هاهنا قال]سورة المؤمنون) ٤٠([ }قَِليٍل

  .برحمة من اهللا

وهذه اآلية الكريمة شبيهة ،  بعثه اهللا به-صلى اهللا عليه وسلم-هذا خلق محمد : وقال الحسن البصري
 } رِحيموفٌءلَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتُّم حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين ر{ :بقوله تعالى

  ."]سورة التوبة) ١٢٨([

  :أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

  .أي فبرحمة من اهللا لنت لهم: قال ]سورة آل عمران) ١٥٩([ }فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم{ : تعالىقولهف

 ،صلة: حينما يقولونو يعني أنها زائدة إعراباً لصلة عن الزيادة،باأنهم يعبرون  وعرفنا ،صلة" ام"و: يقول
ومن أئمة التفسير كأبي ، وهذا مشى عليه كثير من المحققين من أئمة العربية، توكيدللمزيدة  أنها المقصودف

عز - محققة من اهللا  برحمة: أي}ِلنتَ لَهم فَِبما رحمٍة من اللِّه{: فقوله، -رحمه اهللا-جعفر بن جرير الطبري 
صلى اهللا عليه -فإن ذلك أدعى للقبول والمتابعة وااللتفاف حول النبي ،  حصل لهم هذا اللين من جانبك-وجل
   .-وسلم

  ." الغليظ:والفظُّ ]سورة آل عمران) ١٥٩([ }ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن حوِلك{ :قال تعالىثم "
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 يعني أنه غليظ جاف من األجالف الذين يعاملون الناس بالمخاشنة وسوء فالن فظ: في الجلف يقالجاالغليظ ال
  .الخلق

  ."}غَِليظَ الْقَلِْب{: لقوله بعد ذلك، غليظ الكالم والمراد به هاهنا"

الخلق فهو غليظ ، ينتج عن غليظ خلق ينطوي عليهه وغليظ الكالم ال شك أن، ليظ الخلقغغليظ الكالم و: يقال
 ال يرحم وال يشفق على يعني قاسي القلب }غَِليظَ الْقَلِْب{غليظ األخالق : أي }فظاً{:، فقولهمع قسوة القلب

  . بخالف هذا-صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي ، أتباعه ونحو ذلك

ك وأالن جانب، هم عليكولكن اهللا جمع،  لو كنت سيئ الكالم قاسي القلب عليهم النفضوا عنك وتركوك:أي"
صلى - إنه رأى صفة رسول اهللا :-مارضي اهللا تعالى عنه- كما قال عبد اهللا بن عمرو ليفاً لقلوبهملهم تأ

 إنه ليس بفظ وال غليظ وال سخاب في األسواق وال يجزي بالسيئة : في الكتب المتقدمة-اهللا عليه وسلم
  ."السيئة ولكن يعفو ويصفح

 ،راد أن يتصدى لدعوة الناس أو نحو ذلك فينبغي أن يتحلى بهامن ألال سيما  على كل حال هذه أخالق كاملة
 يتأذى الناس بمجالسته وما يسمعون منه من جرح مشاعرهم وسبهم وشتمهم ، الخلقئال يكون جلفاً سيف

، ويكون في قلبه قاسياً حقوداً ال يعفو الزلة عن األتباع وال يتجاوز وال يحتمل لهم الغلط والهفوة وما أشبه ذلك
يعني حتى ،  فالنفوس ال تحب من كان كذلك،فمثل هذا تنفر منه النفوس بطبيعتها، ما طبعه الغلظة والشدةوإن

وفي كثير من األحيان اإلنسان قد ال ، اإلنسان الغليظ الجافي إذا رأى إنساناً آخر غليظاً جافياً فإنه ينفر منه
 فينفر من هذه ولو كان صغيراًفي الناس لكنه يرى ذلك يرى عيوبه ولو كانت أمثال الجبال ال و ،يتفطن

  .الصفات

رحمة المسلمين من بمثل هذه األوصاف أولى وطالب العلم  -عز وجل-فالمقصود أن الدعاة إلى اهللا 
قد يكون اإلنسان ،  أمور ال تليقههذف الخلق في تعامله مع الناس ئوأال يكون سي، والعطف عليهم والشفقة

 شتمهم ورما آذاهم وربما أقفل السماعة وهو يحادثهم في  الكالم وربماطالب علم فيغلظ على الناس في

 رأوا منه ألوان األخالق وإذا عاشروه، نو منه ومن معاشرتهومن الد، فيخاف الناس منه ومن سؤاله، الهاتف
 ىنفإذا عنف أحداً فهو يقصد هذا لمع، في تصرفاته ينبغي لإلنسان أن يكون قدوة في سلوكه قدوةف، الكريهة

فهو كالطبيب يضع الدواء ، يرى أنه مصلحة لهذا اإلنسان المعنف وال يجد في نفسه تشفياً في مثل هذه الحال
أو أخالق ، ة أخالق رباني:كما يقال يظنون أن هؤالء لهم أخالق  ال سيما في التعامل مع الناس الذينحيث نفع

ينبغي أن   في الجامعات الشرعية أو نحو هذاسون لمن يدرونحينما يأتي الناس لطالب العلم أو يأتف، أنبياء
ف في النفوس والسالطة والتعنيف في  والجفا وال يجدون األخالق الصحراويةيجدوا منهم اللين والغلظة

، فيها فإنه ينبغي أن يهذب أخالقهالغلظة غالبة  حتى لو كان اإلنسان يعيش في بيئٍة ف، وما إلى ذلكاللسان
من طالب علم جاء مندفعاً وكم ، مستطاع من مثل هذه األوصاف فإن ذلك ينفر النفوسفيتخلص اإلنسان قدر ال

 ثم رأى عكس هذا تماماً ، وأمثالهمحينما كان يقرأ عن أخالق اإلمام أحمد والفضيل وابن المباركمتحمساً 
عز - اهللا  فنفر وكره العلم وكره طالب العلم وكذلك الدعاة إلىبعض من يحتف به أو ابتلي بتعليمهلدى 
والذي ال يصلح لشيء ، فال بد من التجاوز واحتمال أخطاء الناس وهفواتهم،  إذا كانوا بهذه المثابة-وجل
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بد من سعة الصدر لهم وإعطاء كل  ال خلق الناس في غاية التفاوت ف-عز وجل-واهللا ، يصلح لشيء آخر
  .والحاجة موجودة للجميع، حسنهإنسان ما ي

ولذلك كان  ]سورة آل عمران) ١٥٩([ }اعفُ عنْهم واستَغِْفر لَهم وشَاِورهم ِفي اَألمِرفَ{ :ولهذا قال تعالى"
 ليكون أنشط لهم ؛ تطييباً لقلوبهم، يشاور أصحابه في األمر إذا حدث-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  ."فيما يفعلونه

إذا أردت أن تجعل ، ي الناحية النفسية كما يقال حتى ف اإلنسان جعلته شريكاً لك في هذاإذا شاورتيعني 
، مكن أن يعترض وينبري لمعارضة هذا األمرمإنسان ، إنساناً في صفك فيمكن أن تدخله معك من هذه البوابة

بماذا تشير علي؟ فيمكن أن يقترح عليك الرأي ، نحن نعاني من كذا وكذا وكذا: تأتيه وتقولأن ممكن فمن ال
ولألسف هذه يمكن أن يستغلها أهل الفساد مع بعض الطيبين ، هو أكثر المعارضين لهالذي يمكن أن يكون 

في المشكالت الزوجية  حتى،ويمكن أن يستغلها أهل الصالح، غفلون بهذه الطريقة فيكون هذا عوناً لهمتسوي ،
فتبدأ تذكر له   أو القضاة، يصلحون بين األسرنيذال قد تسبق الزوجة إلى أحد من المصلحين ،وما أشبه ذلك

هذا ال و، فيتحول تلقائياً إلى إنسان مستشار لها، المشكلة وتقلب األمر بين يديه وماذا يشير عليها وما إلى ذلك
وأن يعطيها تعليمات كيف تفعل لتنتصر على هذا ، لكن أن يكون كالمها هو الحق، بأس به إلى هذا الحد

في نظر هذا القاضي  القضية محسومةفإذا  جاء ذلك الزوج إذا حتى وتأخذ حقها منه وما أشبه ذلك، اإلنسان
في الموضوع وماذا يمكن أن مشاورته طريقة أنها جاءت ب  والسبب،وينبغي أن يؤدب،  ظالموأن هذا إنسان

بكل بساطة ، فالمقصود أنك جداًحاصل بشكل كبير هذا و، فتحول دون أن يشعر إلى عاضد وناصر، تفعل
رض ت تجده يعقد مثالً التعامل مع األببن إلى أعوان وأنصار بهذا األسلوب حتى تستطيع أن تحول الكثيري

ته قيبدأ يجتهد بكل طاتجده ؟ ففماذا تشير علي، أنا أعاني من إشكال وكذا: تقولوفتعرض عليه على شيء 
  .ةمعارضطرحتها ألول وهلة تجد ال أصالً، لكن إذا  تفكر فيها أنتفهذه الحلول قد تكون، ليعطيك حلوالً

فاهللا ،  وحق الخلق-صلى اهللا عليه وسلم- وحق النبي -عز وجل-على كل حال هذه اآلية تضمنت حق اهللا و
فَاعفُ {{: قولهف، ]سورة آل عمران) ١٥٩([ }فَاعفُ عنْهم واستَغِْفر لَهم وشَاِورهم ِفي اَألمِر{ : يقول-عز وجل-

منْه{: قولهو، ي حقكإن بدر منهم تقصير ف: أي} عملَه تَغِْفراسيقع منهم من الذنوب والمعاصي أي مما } و
  .هذا حق لهم }وشَاِورهم ِفي اَألمِر{: ، وقوله-عز وجل-والتقصير في حق اهللا 

يا رسول اهللا لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه : فقالوا، ا شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيركم"
ذهب أنت وربك  ا:وال نقول لك كما قال قوم موسى لموسى، ت بنا إلى برك الغماد لسرنا معكولو سر، معك

، يك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلوناذهب فنحن معك وبين يد:  ولكن نقول،فقاتال إنا ها هنا قاعدون
  ."ام القومبالتقدم إلى أم -ليموتالمعنق -حتى أشار المنذر بن عمرو ، وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل

 لما كان في بئر معونة فأقدم -إن صحت الروايات التي في السير- ربما قيل له ذلك "المعنق ليموت: "قوله
فأقدم عليهم حتى قتلوه،  أال يبرح وأال يفارق حتى يقاتل المشركين أو يقتلبعد أن قتل أصحابه وأصر ،

  .)١()) ليموتأعنق((:  قال له-صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إ: فيقولون

                                                
 ).٥٦٧ص  / ٣ج ( الطبقات الكبرى البن سعد  - 1
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  .صحتإن  هكذا في بعض الروايات في السير، لقب بهذاثم ،  يعني بادر ليموت ليموتأعنق: فقوله

حد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج وشاورهم في ُأ"
سعد  فأبى عليه ذلك السعدان، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، إليهم

 وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ،فترك ذلك -مارضي اهللا تعالى عنه- وسعد بن عبادة ،بن معاذا
، لقتال أحد وإنما جئنا معتمرينئ إنا لم نج: -رضي اهللا تعالى عنه-ذراري المشركين فقال له الصديق 

  ."فأجابه إلى ما قال

ن من ال يشاور أهل الدين والصالح والعلم  إ:-رحمه اهللا-وقد قال ابن عطية ، جبعلى كل حال هذا هو الوا
  ..يجب عزله

أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي (( : في قصة اإلفك-صلى اهللا عليه وسلم- وقال"
  .)٢())واهللا ما علمت عليه إال خيراً، ؟ بمنهميم اهللا ما علمت على أهلي من سوء وأبنوأ و،ورموهم

    فكان  -ا وأرضاهارضي اهللا عنه- في فراق عائشة -ماعنهرضي اهللا تعالى - وأسامة اًواستشار علي

  . يشاورهم في الحروب ونحوها-صلى اهللا عليه وسلم-

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي هريرة ابن ماجه وقد روى 

  ."] النسائيهأبو داود والترمذي وحسنورواه [ ))المستشار مؤتمن((

على كل حال الحديث فيه كالم معروف  و، التهمة، والمعنى هنا اتهموا أهلي:اَألبن ))نوا أهليأب((: قوله
التحسين من و،  رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقد،شواهدهليحتمل التحسين   قدهلكن، وضعف في إسناده

  . قبل الترمذي

 إذا شاورتهم في األمر وعزمت :ي أ]سورة آل عمران) ١٥٩([ }ِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل علَى اللِّهفَ{ :وقوله تعالى"
  .]سورة آل عمران) ١٥٩([ }ِإن اللّه يِحب الْمتَوكِِّلين{ عليه فتوكل على اهللا فيه

م فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه وعلَى اللِّه فَلْيتَوكِِّل ِإن ينصركُم اللّه فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخْذُلْكُ{ :وقوله تعالى
ْؤِمنُونِكيِم{ : وهذا كما تقدم من قوله]سورة آل عمران) ١٦٠([ }الْمِزيِز الْحِعنِد اللِّه الْع ِإالَّ ِمن را النَّصمو{ 

سورة آل ) ١٦٠([ }علَى اللِّه فَلْيتَوكِِّل الْمْؤِمنُونو{:  ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال]سورة آل عمران) ١٢٦([
  ."]نعمرا

  األلطاف والنصرىفحينما يكون اإلنسان أحوج ما يكون إل، الخذالن هو الترك والتخلية }كُموِإن يخْذُلْ{: قوله

فتركته   ال يحتاج إليك إذا كانأما، تخليت عنه تكون قد خذلته والوقت الذي يحتاج إليك فيهته في هذا إذا ترك
  . يكون الخذالن في وقت الحاجة واالضطرارإنما ،ا من الخذالنفليس هذ

ال أحد  والمعنى ،االستفهام هنا مضمن معنى النفي }وِإن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم من بعِدِه{ :وفي قوله
  .-عز وجل-ينصركم من بعد اهللا 

                                                
باب في حديث اإلفك وقبول  -ومسلم في كتاب التوبة ) ١٧٨٠ص  / ٤ج ) (٤٤٧٩ (باب تفسير سورة النور - أخرجه البخاري في كتاب التفسير - 2

  ).٢١٢٩ص  / ٤ج ) (٢٧٧٠ (توبة القاذف
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 -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس ]سورة آل عمران) ١٦١([ }كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّوما { :وقوله تعالى"

  .ما ينبغي لنبي أن يخون: ومجاهد والحسن وغير واحد

نزلت  }وما كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّ{: أن هذه اآلية -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير عن ابن عباس 
: قال،  أخذها-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا لعلَّ: فقال بعض الناس، دت يوم بدرفي قطيفة حمراء فق

سورة آل ) ١٦١([} ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِةوما كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّ ومن يغْلُْل يْأِت { :فأنزل اهللا، فأكثروا في ذلك
صلوات اهللا وسالمه -وهذه تبرئة له ، حسن غريب: ذي وقال الترم،اود والترمذي وكذا رواه أبو د]عمران
  ." عن جميع وجوه الخيانة في أداء األمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك-عليه

وما {:  عند قوله تعالىقد يتساءل اإلنسان، وذلك أنه صحيح ثابت وبه يفهم إيراد هذه اآلية هذا سبب النزول
؟ فهل اتهمهم  هذامنزهون عنكما هو معلوم كر هذا المعنى مع أن األنبياء  ما الموجب لذ}كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّ

  م أحد ذلك؟ز عليههل جوأو  ؟هل حصل موقفأو أحد بهذا؟ 

 -صلى اهللا عليه وسلم-لعل رسول اهللا :  المقالةأن من الناس من قال هذه سبب النزوليكون الجواب أن ف

  .أخذها

 أو بيتيء األخذ من الغنيمة والف: يقول فبعضهم يعمم هذا، وقبل أن تقسماألخذ من الغنيمة هو وحقيقة الغلول 

 هو األخذ من الغنيمة قبل  الذهنالذي إذا أطلق تبادر إليه لكن معنى الغلول المشهور، المال يعتبر من الغلول
  .وسبب النزول هنا يدل على هذا، أن تقسم

) ١٦١([ } يوم الِْقيامِة ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفٍْس ما كَسبتْ وهم الَ يظْلَمونومن يغْلُْل يْأِت ِبما غَلَّ{ :ثم قال تعالى"

  .وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضاً في أحاديث متعددة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، ]سورة آل عمران

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-  عن النبي-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن أبي مالك األشجعي 

أعظم الغلول عند اهللا ذراع من األرض تجدون الرجلين جارين في األرض أو في الدار فيقطع أحدهما من ((
  .")٣())فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة، حظ صاحبه ذراعاً

 -رضي اهللا تعالى عنه-لكن له أصل من حديث سعيد بن زيد ، الحديث عند اإلمام أحمد في إسناده ضعف

) ١٦١([ }وما كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّ{ : حينما تسمع هذه اآليةلو تأملت، وعلى كل حال، عند البخاري في الصحيح

فت سبب النزول فتجد أن فهم اآلية يتغير عر أن ثم انظر بعد،  دون أن تعرف سبب النزول]سورة آل عمران
، فأسباب النزول متفاوتة، فأحياناً سبب النزول يعين على فهم المعنى ويزول به اإلشكال، واإلشكال ينحل

عني حينما أ، فأسباب النزول من جملة التفسيرولذلك ،  ال تؤثر في فهم اآلية العلموأحياناً تكون من باب زيادة
 وهو هاإذا سمع فرق  يكون هناك  وال يدري لماذا قيل هذاوهو ال يعرف خلفيتهاة ه اآلي هذيسمع اإلنسان مثل

  .-عز وجل- ويعرف لماذا أوردها اهللا ايعرف معناه

صلى اهللا -استعمل رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي حميد الساعدي "
فقام ، هذا لكم وهذا أهدي لي:  على الصدقة فجاء فقالاللتبيةابن :  من األزد يقال لهرجالً -عليه وسلم

                                                
إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن محمد بن عقيل وباقي رجال اإلسناد ثقات   : وقال شعيب األرنؤوط  ) ١٤٠ص   / ٤ج  ) (١٧٢٩٤( أخرجه أحمد    - 3

 .رجال الصحيح
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هذا لكم وهذا : ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول((:  على المنبر فقال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 أحد منكم ي والذي نفس محمد بيده ال يأت؟أفال جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم ال، أهدي لي
 ثم ))يء إال جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعرمنها بش

 : فقال أبو حميد: وزاد هشام بن عروة، ثالثاً))اللهم هل بلغت((: رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال

]أخرجاه[ وسلوا زيد بن ثابت ع أذنيبصر عيني وسِم
)٤(".  

 ،أبيضأي ، بي أعفرص: كما يقال، اض يخالطه لون يغايره العفرة هي بي،ا عفرة إبطيهحتى رأين: قوله
 غير لون سائر  لون آخرهمازجبياض متغير ي أي، بني فاتحكما نقول  شيء من لون األرض هظهرى وعل

  .الجسد

 األخذ من المال يحتمل أنه أراد أن يقرر أن الغلول هو -رحمه اهللا-مثل هذا الحديث حينما أورده ابن كثير و
وهذا قال به جماعة من أهل ، سواء كان من أموال الغنيمة قبل قسمها أو الفيء أو بيت مال المسلمين، العام
فإذا ، فذلك يرجع إلى اجتهاد المفسر،  هنا لم يذكر اآلية في هذا الحديث-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي ، العلم

، هو قد يصيب في هذا وقد يخطئ،  له فإنه يريدهةالحديث ومفسركان المفسر يظن أن هذه اآلية مرتبطة بهذا 
  .قد يخطئ المفسر وقد يصيب ف،اجتهاد المفسر يدخله هذا النوع الذي يكون من قبيل التفسير بالسنة مما

ولكن أيضاً هناك أشياء ، ويحتمل أيضاً أن الحافظ ابن كثير يرى أن الغلول هو األخذ من مال الغنيمة خاصة
ومن يغْلُْل يْأِت ِبما غَلَّ {: -عز وجل-كما قال اهللا ، ذ يحاسب عليها اإلنسان ويأتي بها يوم القيامةمن األخ

ونظْلَمالَ ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفٍْس متُو ِة ثُمامالِْقي مويريد أن يفسر هذا ربما ف، ]سورة آل عمران) ١٦١([ }ي
  .يفتضح أمام الناسلك الهيئة التي ذكرت ف تعلى بين أنه يأتي بالشاة أو البعير لحديثفا، القدر كيف يأتي به

بعثني رسول :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ى أبو عيسى الترمذي في كتاب األحكام عن معاذ بن جبل ورو"
ال ، عثت إليك بأتدري لم((: فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال،  إلى اليمن-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

هذا  )٥())مض لعملكالهذا دعوتك ف،  ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة،تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول
  ."حديث حسن غريب

ولو صح فيمكن االحتجاج به على أن الغلول أيضاً يطلق على األخذ من ، على كل حال الحديث فيه ضعف
سيعطيه الناس و في اليمنقائم  -رضي اهللا تعالى عنه- اًألن معاذمثل الزكوات أو غير ذلك؛ ، األموال العامة

 ويقسم أيضاً على -صلى اهللا عليه وسلم-وكان يبعث ذلك إلى النبي ، أمواالً من زكواتهم ونحو هذا
إن : على كل حال يمكن أن يقالن قبيل الغلول لو صح هذا الحديث، وفاألخذ من هذا يكون م، المستحقين

 أوسع وهو األخذ من األموال اًوإطالق،  وهو األخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسماً خاصاًالق إطالغلول يطلق
  . العامة

                                                

 هدايا تحريم باب - اإلمارة ومسلم في كتاب )٩١٧ص  / ٢ج ) (٢٤٥٧( باب من لم يقبل الهدية لعلة - الهبة وفضلها كتاب البخاري في أخرجه - 4

 ).١٤٦٣ص  / ٣ج ) (١٨٣٢ (العمال

 ).٦٢١ص  / ٣ج ) (١٣٣٥ (باب ما جاء في هدايا األمراء -أخرجه الترمذي في كتاب األحكام  - 5
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صلى اهللا عليه -قام فينا رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي هريرة "
 يوم القيامة على رقبته بعير  أحدكم يجيءال ألفين((: ثم قال،  يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره-وسلم

ال ألفين أحدكم يجيء يوم ، ال أملك لك من اهللا شيئاً قد أبلغتك: فأقول، يا رسول اهللا أغثني: له رغاء فيقول
، ال أملك لك من اهللا شيئاً قد أبلغتك: فأقول، يا رسول اهللا أغثني: القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول

ال أملك لك : فأقول، يا رسول اهللا أغثني:  رقاع تخفق فيقول رقبتهلقيامة علىال ألفين أحدكم يجيء يوم ا
، يا رسول اهللا أغثني: ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول، من اهللا شيئاً قد أبلغتك

]أخرجاه[ ))ال أملك لك من اهللا شيئاً قد أبلغتك: فأقول
)٦(" .  

، ذكر األصنافوفي هذا الحديث ، مثل الجلود أو الثياب أو نحو هذا: لرقاعاالصامت هو الذهب والفضة، و
  . الحيوانات والمصنوعات أو الجلود وذكر أيضاً الذهب والفضةوهي 

لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب :  قال-رضي اهللا عنه-وروى اإلمام أحمد عن عمر بن الخطاب "
فالن : حتى أتوا على رجل فقالوا،  وفالن شهيد،فالن شهيد:  فقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 ثم )) إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة؛كال((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،شهيد
 إنه ال يدخل الجنة إال :ا ابن الخطاب اذهب فناد في الناسي((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 

 وقال  وكذا رواه مسلم والترمذي)٧("أال إنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون: فخرجت فناديت: قال ))المؤمنون
  .حسن صحيح: الترمذي

سورة ) ١٦٢([ }َأفَمِن اتَّبع ِرضوان اللِّه كَمن باء ِبسخٍْط من اللِّه ومْأواه جهنَّم وِبْئس الْمِصير{ :وقوله تعالى
  ." ال يستوي من اتبع رضوان اهللا فيما شرعه فاستحق رضوان اهللا وجزيل ثوابه:أي ]آل عمران

األعمال  في -عز وجل-اتبع رضوان اهللا ، يعني في كل شيء ،ال يستوي من اتبع رضوان اهللا فيما شرعه
 :-ىتبارك وتعال- كما قال ربنا -صلى اهللا عليه وسلم- في طاعة اهللا وطاعة رسوله القلبية وأعمال الجوارح

 *الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه وِنعم الْوِكيُل{

وءس مهسسمي ٍل لَّمفَضاللِّه و نٍة ممواْ ِبِنعافَانقَلَب انوواْ ِرضعاتَّبفوصفهم  ]سورة آل عمران) ٧٤-٧٣([ }للِّه و
  .حد مباشرة ُأ غزوة لما دعاهم للخروج إلى حمراء األسد بعد-صلى اهللا عليه وسلم- النبي وابهذا حيث أجاب

وأجير من وبيل ، فاستحق رضوان اهللا وجزيل ثوابه، أي ال يستوي من اتبع رضوان اهللا فيما شرعه"
  ."ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير، به فال محيد له عنهومن استحق غضب اهللا وألزم ، عقابه

تَرى { :-عز وجل-ل اهللا ا ومعصيته بكل األشكال والصور كما ق-عز وجل-ة اهللا  في محاد أيضاًيعني هذا
 *طَ اللّه علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خَاِلدونكَِثيرا منْهم يتَولَّون الَِّذين كَفَرواْ لَِبْئس ما قَدمتْ لَهم َأنفُسهم َأن سِخ

فَاِسقُون منْها مكَِثير لَِكناء وِليَأو ما اتَّخَذُوهِه ما ُأنِزَل ِإلَيمو ِباهللا والنَِّبي ْؤِمنُونكَانُوا ي لَوسورة ) ٨١-٨٠([ }و

  .]المائدة

                                                
) ١٨٣١ (باب غلظ تحريم الغلول -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ١١١٨ص  / ٣ج ) (٢٩٠٨ (باب الغلول -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 6

 ).١٤٦١ص  / ٣ج (

 ).١٠٧ص  / ١ج ) (١١٤ (باب غلظ تحريم الغلول وأنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون -جه مسلم في كتاب اإليمان أخر - 7
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 سولت لهم وزينت أن يوالوا : أي}َأن سِخطَ اللّه علَيِهم تْ لَهم َأنفُسهملَِبْئس ما قَدم{:  قالهفالحاصل أن

    .. عليهم-عز وجل-فكان ذلك سبباً لسخط اهللا ، المشركين

 } َأعمىَأفَمن يعلَم َأنَّما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك الْحقُّ كَمن هو{:  في القرآن كقوله تعالىةوهذه لها نظائر كثير"

   ."]سورة الرعد) ١٩([

منهج ابن لمعرفة النماذج  ولو أن أحداً دون بعض  حيث يفسر القرآن بالقرآن- اهللارحمه-هذا دأب ابن كثير 
الكتاب هذا يقات على قواعد التفسير بأنواعها خاصة وأن تطب فإنه سيجد عنده في النهاية كثير في التفسير

،  بحسبه كلٌّ في هذاوالناس، جلداتخرج بميمكن أن يفإنه  شيئاً فشيئاً ه األمور هذ أحدنافإذا جمع،  بذلكحافل
  .تكون خفية ال تظهر إال لمن كان له خلفية بهذا وأحياناً ةحاصرألنه يذكرها من يجدها تلوح فمنهم 

 }ِمن ربك الْحقُّ كَمن هو َأعمىَأفَمن يعلَم َأنَّما ُأنِزَل ِإلَيك {: وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى"

) ٦١([ اآلية }َأفَمن وعدنَاه وعدا حسنًا فَهو لَاِقيِه كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياِة الدنْيا{ :لهوكقو ]سورة الرعد) ١٩([

  .]سورة القصص

يعني : قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق ]عمرانسورة آل ) ١٦٣([ }هم درجاتٌ ِعند اللِّه{ :ثم قال تعالى
منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في : وقال أبو عبيدة والكسائي، أهل الخير وأهل الشر درجات

 ولهذا قال ]سورة األنعام) ١٣٢([ اآلية }وِلكُلٍّ درجاتٌ مما عِملُواْ{ :كقوله تعالى، الجنة ودركاتهم في النار
يهم إياها ال يظلمهم خيراً وال يزيدهم  وسيوفِّ:أي ]سورة آل عمران) ١٦٣([ }واللّه بِصير ِبما يعملُون{ :عالىت

اًشر بعملهبل يجازي كال .  

 من :أي ]ل عمرانسورة آ) ١٦٤([ }لَقَد من اللّه علَى الْمؤِمِنين ِإذْ بعثَ ِفيِهم رسوالً من َأنفُِسِهم{ :وقوله تعالى
  ."ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته واالنتفاع به، جنسهم

،  يمكن أن يكون من جنسهم أي ليس من جنس آخر كالمالئكةهناالمعنى األعم  }من َأنفُِسِهم{: قوله تعالى
ن ملكاً من فلو كا،  أن جعله مشاكالً لهم يستطيعون األخذ عنه واالقتداء به-عز وجل-فمن رحمة اهللا 

، ثم أيضاً كل ما يفعله ذلك الملك،  الحقيقية فضالً عن األخذ منهتهالمالئكة فإنهم ال يستطيعون رؤيته على هيئ
  .فهو ليس محل االقتداء بالنسبة إليهم،  كذاهذا ملك ليس فيه شهوات وليس فيه:  فيهيقال

، العرب وهذا الذي اختاره ابن جريريعني من ،  أخص من هذا وهو أن يكون من أهل لسانهمىويحتمل معن
 }هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم{ : في اآلية األخرى-تبارك وتعالى-ويمكن أن يستشهد له بقوله 

ذلك ل و،والهم يفهمون عنهوذلك ليكون مشاكالً ألح، في األميين أمي مثلهم  فهذا الرسول]سورة الجمعة) ٢([
 يتكلم بأشياء  فهوالفيلسوف يتكلم بكالم ال يفهمه الناس؛ ألن ضعه بين العوامفذا أردت قتل الفيلسوف يقولون إ
،  إنه مجنون: يسايره حتى إن الناس يقولون عنه ال يجد من؛ ألنه فإذا وضعته بين العامة يموت فيهايتفلسف

  تالئم الفطرة بطريقة-عز وجل-  يعلمون الناس ويبلغونهم شرع اهللا-عليهم الصالة والسالم-فاألنبياء 

يتدين بها ويعمل بها األعرابي في الصحراء وأهل الحضر في  بها األنبياء هذه األشياء التي جاءف ،يفهمونهاف
: فالحاصل أن اآلية تحتمل هذا المعنى، شريعة أمية: -رحمه اهللا-فهي كما يقول الشاطبي ، كل زمان ومكان

}َأنفُِسِهم نوالً مسمن األميين من أهل لسانهم، أي :أي }ر.  
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من :  أي]سورة الروم) ٢١([ }وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها{ :كما قال تعالى"
، ]سورة الكهف) ١١٠([ اآلية } ِإلَه واِحدقُْل ِإنَّما َأنَا بشَر مثْلُكُم يوحى ِإلَي َأنَّما ِإلَهكُم{ : وقال تعالى،جنسكم

سورة ) ٢٠([ }وما َأرسلْنَا قَبلَك ِمن الْمرسِلين ِإلَّا ِإنَّهم لَيْأكُلُون الطَّعام ويمشُون ِفي الَْأسواِق{ :وقال تعالى
وقال ، ]سورة يوسف) ١٠٩([ }وِحي ِإلَيِهم من َأهِل الْقُرىوما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّ{ : وقال تعالى]الفرقان
 فهذا أبلغ في االمتنان أن يكون ]سورة األنعام) ١٣٠([ }يا معشَر الِْجن واِإلنِس َألَم يْأِتكُم رسٌل منكُم{ :تعالى

يتْلُو علَيِهم { :ولهذا قال تعالى، الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكالم عنه
  ."]سورة آل عمران) ١٦٤([ }آياِتِه

 وال يوجد مانع ى ما يشهد له من القرآنكل معنلوكان ، على كل حال في مثل هذا إذا احتملت اآلية معنيين
نين أن بعث  يمتن على المؤم-عز وجل-فاهللا ، يمنع من حمل اآلية على هذه المعاني فإنها تحمل عليها جميعاً

هذا يشمل جميع أهل اإليمان العرب والعجم أن جاءهم رسول من البشر يستطيعون ، وفيهم رسوالً من أنفسهم
 ،نه موافق لهمإويكون هذا االمتنان على العرب بصورة أخص حيث ، وما أشبه ذلك، األخذ منه واالقتداء به

رسوالً من {: نقولفاء على ذلك ال نحتاج أن نرجح  وبن،ون المنة عليهم بهذا البعث أعظمغتهم وبلسانهم فتكلل
ولذلك ،  بالعربالمنة حاصلة على المؤمنين جميعاً بهذا ولكنها أعلقف،  بلسانهم أو أنه من البشر: أي}َأنفُِسِهم

 من ناحية القرب باللسان أو بالقبيلة كلما كانت -صلى اهللا عليه وسلم-كلما كان الناس أخص برسول اهللا 
  .العجموالمنة على العرب أكثر من ، غيرهافالمنة على قريش أكثر من المنة على ، نة عليهم بذلك أكثرالم

،  يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر:أي }ويزكِّيِهم{ يعني القرآن }يتْلُو علَيِهم آياِتِه{: ولهذا قال تعالى"
متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا لتزكو".  

بعمارة النفوس كما تزكو ،  التزكية تحصل بالتطهير من الذنوب واألرجاس والشرك وما أشبه ذلك أنيعني
، األمر بالمعروف والنهي عن المنكرب خلص النفوس من الرواسب ومن االنحرافاتتتو، بتقوى اهللا تعالى

يأمرهم بأن   النفوستزكيةفهذا هو سبب ، "ف وينهاهم عن المنكريأمرهم بالمعرو": ولهذا قال ابن كثير
  .فيحصل أثر ذلك ونتيجته، ن المنكربالمعروف وينهاهم ع

لَِفي { من قبل هذا الرسول : أي}وِإن كَانُواْ ِمن قَبُل{ ، يعني القرآن والسنة}ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{"
 ."ن لكل أحدي وجهل ظاهر جلي بي لفي غ: أي}ضالٍل مِبيٍن
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٥(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

صابتْكُم مِصيبةٌ قَد َأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّى َأولَما َأ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه ِإن ِعنِد َأنْفُِسكُم ِمن وذَا قُْل هه * لَمعِلياِن فَِبِإذِْن اللِّه وعمالْتَقَى الْج موي كُمابا َأصمو

ْؤِمِنينالَّ* الْم لَمعلْيو نَاكُمعِقتَاالً الَّتَّب لَمنَع واْ قَالُواْ لَوفَعِبيِل اللِّه َأِو اداْ قَاِتلُواْ ِفي سالَوتَع مِقيَل لَهنَافَقُواْ و ِذين
و ِفي قُلُوِبِهم سا لَياِهِهم مِبَأفْو قُولُوناِن يِلِإليم مِمنْه بِئٍذ َأقْرموِللْكُفِْر ي مهونكْتُما يِبم لَمَأع اللّه * الَِّذين

را قُِتلُوا قُْل فَادونَا مَأطَاع واْ لَودقَعو اِنِهمقَالُواْ ِإلخْوءاِدِقينص تَ ِإن كُنتُموالْم َأنفُِسكُم ن١٦٨-١٦٥([ }وا ع (

  .]سورة آل عمران

قَد َأصبتُم { وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم }َأولَما َأصابتْكُم مِصيبةٌ{: يقول تعالى"
أي  }قُلْتُم َأنَّى هذَا{، وأسروا سبعين أسيراً،  قتلوا من المشركين سبعين قتيالًم فإنه،يعني يوم بدر }مثْلَيها

  .]سورة آل عمران) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{، ؟من أين جرى علينا هذا

لما كان يوم أحد من العام المقبل : قال -رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب 
صلى اهللا عليه - أصحاب رسول اهللا وفر، فقتل منهم سبعون، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء

َأولَما { :فأنزل اهللاوسال الدم على وجهه ، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه،  عنه-وسلم
ِعنِد َأنْفُِسكُم ِمن وذَا قُْل هَأنَّى ه ا قُلْتُمهثْلَيتُم مبَأص ةٌ قَدِصيبتْكُم ماببأخذكم ]سورة آل عمران) ١٦٥([ }َأص 

  ."الفداء

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

سورة آل ) ١٦٥([ }َأولَما َأصابتْكُم مِصيبةٌ قَد َأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّى هذَا قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{ :يقول تعالى

  .هو ما حل بهم يوم بدر القرح الذي وقع بالمشركين في الراجحأن سبق الكالم  ]عمران

لما كان يوم أحد من " : وهي قوله-رضي اهللا عنه-الخطاب عن عمر بن الحافظ هنا ذكرها  التيوالرواية 
قُْل هو ِمن ِعنِد { : هنا-تبارك وتعالى-هذا في تفسير قوله  ف"العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر

صلى - اهللا  رسوَلى الرماةُ والذي عليه عامة المفسرين أن ذلك حينما عص]سورة آل عمران) ١٦٥([ }َأنْفُِسكُم
) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{ : فقوله، ألخذ الغنيمة-أعني الرماة- فنزلوا عن الجبل - عليه وسلماهللا

  .-صلى اهللا عليه وسلم-أي بمعصيتكم ومخالفتكم أمر رسول اهللا  ]سورة آل عمران

في حينما أخذوا األسارى والفداء منهم  : أي]سورة آل عمران) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{: وبعضهم يقول
، فهذا قول معروف، فاختاروا أخذ الفداء، وأنهم خيروا بين أخذ الفداء وأن يقتل منهم مثل هذا العدد، يوم بدر

سورة آل ) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{: ولو صحت فيه الرواية أنهم خيروا هذا التخيير فيمكن أن يقال
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وإذا لم تصح الرواية فإن الفداء قد ،  باختياركم السابق ومعصيتكم الالحقة التي وقعت في يوم أحد أي]عمران
سورة ) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{: وبناء على ذلك فإن الذي تشير إليه اآلية،  لهم-عز وجل-أباحه اهللا 

 ليس المقصود إن صحت تيوالرواية ال،  يوم أحد-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  هو معصيتهم ل]آل عمران
هؤالء :  قالوا فيهاالتيوالرواية التي ورد فيها التخيير هي   وإنما-رضي اهللا عنه-عن عمر بها ما جاء 

  ...خوانناإ

 ]نسورة آل عمرا) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{: ن قولهإ: عموماً لو صحت هذه الرواية فيمكن أن يقالو

 : قال-عز وجل-ألن اهللا ،  ومعصيتكم الالحقة في يوم أحدفداء الذي اخترتموه سابقاً يوم بدرأي بأخذكم ال

}ونا تُِحباكُم ما َأرِد معن بتُم ميصعقال سبحانه،القرآن يفسر بعضه بعضاًف ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }و : 

 تَحسونَهم ِبِإذِْنِه حتَّى ِإذَا فَِشلْتُم وتَنَازعتُم ِفي اَألمِر وعصيتُم من بعِد ما َأراكُم ما ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده ِإذْ{
ون{  صرفكم عنهم:أي ]سورة آل عمران) ١٥٢([ }تُِحب فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدن يِمنكُم ما ونْيالد ِريدن يِمنكُم م

نْهعنكُمفَا عع لَقَدو كُمتَِليبِلي { :، فقوله]سورة آل عمران) ١٥٢([ }مِعنِد َأنْفُِسكُم ِمن وسورة آل ) ١٦٥([ }قُْل ه

ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن { :-عز وجل-كما قال اهللا ،  أي بمعصيتكم]عمران
 }وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيٍر{: وكما قال سبحانه ]سورة النساء) ٧٩([ }كنَّفِْس

  .]سورة الشورى) ٣٠([

لكن لو ،  تفسر بمثل هذه اآليات]سورة آل عمران) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{:  اآلية هذهعلى كل حالف
  .ب لهم هذا المصابفكل ذلك سب، فيقال هذا وهذا، صحت هذه الرواية المذكورة كما سبق

سورة آل ) ١٦٥([ }قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم{: وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي"
 ،حوا من مكانكم فعصيتم أال تبرمحين أمرك -صلى اهللا عليه وسلم- بسبب عصيانكم رسول اهللا : أي]عمران

  ."يعني بذلك الرماة

  .من بعدهموالذي عليه أكثر المفسرين من السلف هو هذا و

"}ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ال معقب لحكمه: أي]سورة آل عمران) ١٦٥([ }ِإن .  

 فراركم بين يدي :أي ]سورة آل عمران) ١٦٦([ }جمعاِن فَِبِإذِْن اللِّهوما َأصابكُم يوم الْتَقَى الْ{ :ثم قال تعالى
  ."وجراحتهم آلخرين كان بقضاء اهللا وقدره وله الحكمة في ذلك، عدوكم وقتلهم لجماعة منكم

الكوني ن هو اإلذ ]عمرانسورة آل ) ١٦٦([ }وما َأصابكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن فَِبِإذِْن اللِّه{ :في قوله تعالىاإلذن 
 قد وإنما لحكمة، وال يحب ظهورهم على أهل اإليمان ، ال يحب الكافرين-عز وجل-قطعاً؛ ألن اهللا  القدري

فهذه ، يديل الكفار على المسلمين وينزل بالمسلمين ما ينزل من المكاره والمصائب وغلبة العدو وما أشبه ذلك
 يعني كوناً }فَِبِإذِْن اللِّه{ :قولهف، تي تقتضي المحبة هي اإلرادة الشرعيةالوإنما ، إرادة كونية ال تقتضي المحبة

  .لو شاء لم يحصل ذلكو، يريدما لبتم؛ ألنه ال يقع في حكم اهللا إال فغُ حيث خلى بينكم وبين عدوكم وقدراً

"}ْؤِمِنينالْم لَمعِليزلواأي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزل ]سورة آل عمران) ١٦٦([ }و".  

فاهللا يعلم المؤمنين من ،  علم تحقق الوقوع الذي يبنى عليه الجزاءهوفي نظائر هذا المقصود بعلم اهللا 
  . بعمله ليجازي كالًالمنافقين
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) ١٦٧([ }علَم ِقتَاالً الَّتَّبعنَاكُمولْيعلَم الَِّذين نَافَقُواْ وِقيَل لَهم تَعالَواْ قَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه َأِو ادفَعواْ قَالُواْ لَو نَ{"

 فاتبعهم من الذين رجعوا معه في أثناء الطريقيعني أصحاب عبد اهللا بن أبي بن سلول  ]سورة آل عمران
  .}َأِو ادفَعواْ{: ولهذا قال، اإلياب والقتال والمساعدةيحرضونهم على ، اتبعهم من المؤمنين

وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن  -نهما عىرضي اهللا تعال-قال ابن عباس 
  ."رابطوا: وقال غيره، ادفعوا بالدعاء: وقال الحسن بن صالح، روا سواد المسلمينيعني كثِّ: والسدي

 ،تكثير السواد كل غير القتال من عون المسلمين بحضورهم للمعركةاعلى كل حال هو ذكر القتال وما الذي يق
أو ادفعوا بما تستطيعون غير القتال ،  المسلمين وما أشبه ذلك مما يحصل باالجتماع جانبوفيرهب بذلك العد
  . ودعاء وتحريض وما أشبه ذلك بكل مستطاععلى األقل بنفقاٍت

، ناك قتاللن يحصل ه : أنه المتبادر من معناها]سورة آل عمران) ١٦٧([ }قَالُواْ لَو نَعلَم ِقتَاالً الَّتَّبعنَاكُم{ :قوله
 }لَو نَعلَم ِقتَاالً{: إن معنى :وبعضهم يقول، كل المؤشرات تدل على أنه لن تقع معركة فال داعي أن نخرجف

وإنما الذين ، وليس ذلك من عملنا، لسنا من أهل الحرب وأهل القتال فيعني نحن ال نحسن القتال فاعذرونا
  .يحسنونه هم الذين يخرجون إلى العدو

لكن هذا و،  لو نعلم لنا محالً للقتال ومكاناً في المعركة التبعناكم: أي}لَو نَعلَم ِقتَاالً{ معنى ونكي أن لحتميو
 وبناء "لن يكون هناك قتال أن المعنى أنه -واهللا أعلم-والظاهر المتبادر ، أبعد من الذي قبلهفهو ، بعيد جداً

  .عليه ال داعي للحضور

يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً : قال مجاهد ]سورة آل عمران) ١٦٧([ } ِقتَاالً الَّتَّبعنَاكُملَو نَعلَم{ :فتعللوا قائلين"
سورة آل ) ١٦٧([ }هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ َأقْرب ِمنْهم ِلِإليماِن{ :-عز وجل-قال اهللا ، ولكن ال تلقون قتاالً، لجئناكم
ب به األحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب  استدلوا به على أن الشخص قد تتقل]عمران

  ."]سورة آل عمران) ١٦٧([ }هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ َأقْرب ِمنْهم ِلِإليماِن: إلى اإليمان لقوله

 تتقلب به  أي)١())مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً الرجل يصبح((: كما في الحديثهذا 
  .ل في يومه وليلتهاألحوا

 يعني أنهم يقولون القول وال ]سورة آل عمران) ١٦٧([ }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم{ :ىثم قال تعال"
  ."يعتقدون صحته

 في مثل هذه المقامات كما أنه يدل على التوكيدف، ع أن القول إنما يكون باألفواهأضاف القول إلى األفواه مهنا 

وتَقُولُون { : في سورة النور-عز وجل-كما قال اهللا ،  على أن مثل هذا القول ال يجاوز األفواه هنا يدلفكذلك
لَكُم ِبِه ِعلْم سا لَياِهكُم مإفك وكذب مفترى ال  فهو، فهو قول ال يجاوز األفواه]سورة النــور) ١٥([ }ِبَأفْو 

  . به الناس دون أن يكون له حقيقةيتفوه وإنما هو شيء ،حقيقة له في أرض الواقع

                                                
ص  / ٥ج ) (١٨٤٢٨(وأحمد  ) ١١٠ص   / ١ج  ) (١١٨ (باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن        -ان   أخرجه مسلم في كتاب اإليم     - 1
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فإنهم يتحققون أن جنداً من المشركين قد  ]سورة آل عمران) ١٦٧([ }لَو نَعلَم ِقتَاالً الَّتَّبعنَاكُم{: ومنه قولهم هذا"
وهم أضعاف المسلمين  يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وا من بالد بعيدةءجا

  .]سورة آل عمران) ١٦٧([ }واللّه َأعلَم ِبما يكْتُمون{ :ولهذا قال تعالى، ائن بينهم قتال ال محالةوأنه ك

 لو سمعوا من :أي ]سورة آل عمران) ١٦٨([ }الَِّذين قَالُواْ ِإلخْواِنِهم وقَعدواْ لَو َأطَاعونَا ما قُِتلُوا{ :وقوله
وا عن َأنفُِسكُم ءقُْل فَادر{: قال اهللا تعالى، لخروج ما قتلوا مع من قتلمشورتنا عليهم في القعود وعدم ا

اِدِقينص تَ ِإن كُنتُموإن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت : أي]سورة آل عمران) ١٦٨([ }الْم 
عوا عن أنفسكم الموت إن فادف،  في بروج مشيدةم إليكم ولو كنتتٍٍآوالموت ال بد ، فينبغي أنكم ال تموتون

  .كنتم صادقين

نزلت هذه اآلية في عبد اهللا بن أبي بن : -مارضي اهللا تعالى عنه-قال مجاهد عن جابر بن عبد اهللا 
  ."سلول

فكل من قال هذه المقالة فهو ، اآلية أعم من هذاوإال ف، أنه ممن نزلت فيه اآليةمثل هذا التعبير يدل على 
  .. في هذا سواءسراتهمأشرافهم وداخل في هذا، ف

"}قُونزري ِهمبر اء ِعنديْل َأحاتًا بوِبيِل اللِّه َأمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبسالَ تَحِلِه * وِمن فَض اللّه ما آتَاهِبم فَِرِحين
يستَبِشرون ِبِنعمٍة من اللِّه * خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُونويستَبِشرون ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خَلِْفِهم َأالَّ 

ْؤِمِنينالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه َأنٍل وفَضو * ِللَِّذين حالْقَر مهابآ َأصِد معوِل ِمن بسالرواْ ِللِّه وابتَجاس الَِّذين
و منُواْ ِمنْهسَأحِظيمع راناً * اتَّقَواْ َأجِإيم مهادفَز مهفَاخْشَو واْ لَكُمعمج قَد النَّاس ِإن النَّاس مقَاَل لَه الَِّذين

بعواْ ِرضوان اللِّه واللّه فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوء واتَّ* وقَالُواْ حسبنَا اللّه وِنعم الْوِكيُل
) ١٧٥-١٦٩([ }ِإنَّما ذَِلكُم الشَّيطَان يخَوفُ َأوِلياءه فَالَ تَخَافُوهم وخَافُوِن ِإن كُنتُم مْؤِمِنين* ذُو فَضٍل عِظيٍم

  .]سورة آل عمران

  . في دار القرار مرزوقةية وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حميخبر تعالى عن الشهداء بأنه

والَ {:  عن هذه اآلية-رضي اهللا تعالى عنه- نا عبد اهللاسألْ: روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال
قُونزري ِهمبر اء ِعنديْل َأحاتًا بوِبيِل اللِّه َأمقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبساأما إن:  فقال]سورة آل عمران) ١٦٩([ }تَح 

أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-قد سألنا عن ذلك رسول اهللا 
هل :  فقالاطالعة فاطلع إليهم ربهم ،تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، معلقة بالعرش

ك بهم ثالث مرات فلما  ففعل ذل؟أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا: تشتهون شيئاً؟ فقالوا
رأوا أنهم لن ييا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك : قالوا، سألواتركوا من أن ي

رضي اهللا تعالى -وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعيد  )٢())فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، مرة أخرى
  ."-ماعنه

 } تَقُولُواْ ِلمن يقْتَُل ِفي سبيِل اللِّه َأمواتٌ بْل َأحياء ولَِكن الَّ تَشْعرونوالَ{: هذه اآلية تفسرها اآلية األخرى

 ،هذه الحياة التي يحياها الشهداء ال تدخل تحت إدراكنا وتبين أن ،فتلك اآلية تفسر هذه ]سورة البقرة) ١٥٤([
                                                

 ).١٥٠٢ص  / ٣ج ) (١٨٨٧ (باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 2
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ألن الشعور المقصود به اإلدراك فإذا ارتفع شعور  ]سورة البقرة) ١٥٤([ }ولَِكن الَّ تَشْعرون{: لذلك قالو
لما حجب عنا في هذه ، ال ندرك طبيعة هذه الحياةفنحن ال نشعر بهذا و، ارتفع إدراكه ذلك أنه نىاإلنسان مع

لكنهم أحياء ،  أعلم بها ال تدخل تحت نطاق شعورنا-عز وجل- اهللا فهي حياةٌهذه األمور الغيبية، من ، الدنيا
ا أزهقت نفوسهم في يعني لم، لكن ذلك ال يدخل تحت إدراككم،  إنما هم أحياءاًال تقولوا أموات: لواهللا يقو

الكاملة التي ال  الحياة-عز وجل-عوضهم اهللا هج سبيل اهللا وحصل لهم هذا التلف في األبدان وبذلوا الم 
  .نيتهم الوحيدةأمهي هذه  و،فإذا رأوا ذلك تمنوا أن يرجعوا فيقتلوا، تقارن بهذه الحياة

ما من ((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أنس "
نفس تموت لها عند اهللا خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إال الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 

  ."]انفرد به مسلم[ )٣())مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة

وَأنِفقُوا ِمن ما رزقْنَاكُم من قَبِل َأن يْأِتي { :-تبارك وتعالى- ولهذا في قوله ))لها عند اهللا خير((: هنا يقول
ي رض– قال ابن عباس ]سورة المنافقون) ١٠([ }لَى َأجٍل قَِريٍب فََأصدقََأحدكُم الْموتُ فَيقُوَل رب لَولَا َأخَّرتَِني ِإ

، "ال يؤديه إال تمنى الرجعة عند الموت - في الماليعني- تعالى ما من أحد يكون عليه حق هللا: "-اهللا عنهما
فقرأ عليهم ابن عباس ، إال الشهيد اتق اهللا يا ابن عباس فإنه ال يتمنى الرجعة أحد له خير عند اهللا: فقالوا له
ن قَبِل َأن يْأِتي َأحدكُم الْموتُ فَيقُوَل رب لَولَا َأخَّرتَِني ِإلَى َأجٍل قَِريٍب وَأنِفقُوا ِمن ما رزقْنَاكُم م{: هذه اآلية
  .أن يرجع ليتصدق ويبذليتمنى نسان المقصر في الحقوق المالية  فاإل]سورة المنافقون) ١٠([ }فََأصدقَ

- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس "

، د أنهار الجنة وتأكل من ثمارهالما أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم في أجواف طير خضر تِر((: 
يا ليت : وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا

أنا : -عز وجل- فقال اهللا ،ال يزهدوا في الجهاد وال ينكلوا عن الحرب لئ؛إخواننا يعلمون ما صنع اهللا لنا
 بْل َأحياء والَ تَحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه َأمواتاً{ :اتاآلي  هذه-عز وجل- فأنزل اهللا ،ابلغهم عنكم

قُونزري ِهمبر ا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى  وكذ،هكذا رواه أحمد )٤()) وما بعدها}ِعند
  .أحد

      رسول اهللا نظر إلي:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عن جابر بن عبد اهللا هوروى أبو بكر بن مردوي

 استشهد ،يا رسول اهللا: قلت:  قال))يا جابر ما لي أراك مهتماً((:  ذات يوم فقال-صلى اهللا عليه وسلم-
 قط إال من وراء حجاب وإنه كلم أباك  أحد ما كلم اَهللا،أال أخبرك((: فقال: قال، أبي وترك ديناً وعياالً

  ."فاح المواجهةالكَ: قال علي ))فاحاًكَ

  .وظاهره أن ذلك من غير حجاب أيضاً، مه مباشرة من غير واسطة كلَّ أنهيعني

                                                
 ).١٤٩٨ص  / ٣ج ) (١٨٧٧ ( فضل الشهادة في سبيل اهللا تعالىباب -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 3

ج ) (٢٤٤٤(والحاكم ) ٢٦٥ص  / ١ج ) (٢٣٨٨(وأحمد ) ٣٢٢ص  / ٢ج ) (٢٥٢٢ (فضل الشهادةي باب ف -أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد  - 4
 ).٢٥٢٠(وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم ) ٩٧ص  / ٢
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إنه قد سبق : -عز وجل-لى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال الرب  إأسألك أن أرد: قال، سلني أعطك: قال(("
والَ تَحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي {: فأنزل اهللا )) فأبلغ من ورائيأي رب: قال، أنهم إليها ال يرجعون: مني القول

  .)٥( اآلية}سِبيِل اللِّه َأمواتًا

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-ما عنهرضي اهللا تعالى-وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس 

  ".))..الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء((

  أي النهر ومطلع النهر ومبتدأ النهر عند باب الجنةل يعني أو))على بارق نهر((:  قولهبعضهم يفسر

نه يكون له شيء من اللمعان والبريق و يبرق فيه النهر عند باب الجنة، وكأالموضع الذي يلوح فيه النهر أ
  .واهللا أعلم

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال"
  . ")٦( تفرد به أحمد وقد رواه ابن جرير وهو إسناد جيد))عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً

 التي تذكر أنهم على كل حال هذا الحديث مع األحاديث األخرى، وإلمام أحمدوحسنه أيضاً الذين حققوا مسند ا
 ،يختلف باختالف أحوالهم إن هذا :يمكن أن يقال  إلى آخره..في حواصل جوف طير خضر تأوي إلى قناديل

 على -عز وجل-وقد يكون لهم هذا وهذا فاهللا ، فبعضهم هكذا وبعضهم هكذا -واهللا أعلم- ربما يكون ذلك

  .  حال يكرمهم بألوان من النعيم أخبر عن بعضه في مثل هذه النصوصكل

وقد ، وكأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة"
اهللا و، يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح

  ."أعلم

إما أن هذا يختلف باختالف أحوال الشهداء فمنهم ، هين للجمع بين هذا وبين أنها في أجواف طيرنا ذكر وجه
 إياها فهم في بعض -عز وجل-أو أن هذا من األمور التي يعطيهم اهللا ،  يكون كذاهم منمن يكون كذا ومن

  .اهللا أعلمف، األطوار يكونون في أجواف طير خضر وقد يفضون إلى مكان كهذا يتنعمون به

روينا في مسند اإلمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً  وقد"
  ."فيها

، ذلك ال يختص بالشهداءأن  يشير إلى بعض األحاديث التي تذكر أن أرواح المؤمنين أيضاً في الجنة وهنا
  .واهللا أعلم ،قهذا هو الفرو، ولكن أرواح الشهداء في جوف طير خضر

  ."رة والسرورض من الن فيهاوترى ما، روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فيها وتأكل من ثمارها بأن"

 أو في الجنة  على أفنية القبور أو في القبور هيهل، كالم أهل العلم فيه وأين أرواح المؤمنينعالم األرواح و
األدلة تجد منها ما يدل إلى إذا نظرت ، بور أو غير ذلكأو لها أحوال تنتقل في العالم العلوي وترجع إلى الق

                                                
ابـن   و)٢٣٠ص  / ٥ج ) (٣٠١٠( باب تفسير سورة آل عمران - سلم و تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه      كتاب أخرجه الترمذي في     - 5

سنه األلباني في سنن الترمذي برقم ح و)٦٨ص  / ١ج ) (١٩٠(ة ي باب فيما أنكرت الجهم-افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم ماجه في 
)٣٠١٠.( 

 .إسناده حسن: ؤوطاشعيب األرنوقال ) ٢٦٦ص  / ١ج ) (٢٣٩٠(أخرجه أحمد  - 6
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وهناك أدلة يفهم منها أن ،  الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاإلىيفتح له نافذة  حيث على أنه ينعم في القبر
فقد يكون لألرواح أحوال وتنقالت مع اتصال بالجسد ال ، على كل حال هذه أمور غيبيةو، أرواحهم في الجنة

عز - فهذه أمور اهللا الحياة المعروفة لدينا في الدنيا من حركة الجسدحصل به تا االتصال ال ندركه وهذ
  .  أعلم كيف تكون-وجل

ة األربعة اجتمع فيه ثالثة من األئم. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، وتشاهد ما أعده اهللا لها من الكرامة"
 -رحمه اهللا-رواه عن محمد بن إدريس الشافعي  -رحمه اهللا- فإن اإلمام أحمد أصحاب المذاهب المتبعة؛

رضي - عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه -رحمه اهللا- عن مالك بن أنس األصبحي
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-اهللا تعالى عنه

  .")٧())حتى يرجعه اهللا إلى جسده يوم يبعثه

في جوف  أن أرواح الشهداء هناكذكر و،  يعلق في شجر الجنةطائر الحديث يذكر أن نسمة المؤمن هذافي 
، أي أنها مثابةالنها تكون بهذه إ: وقال، من أهل العلم من أخذه بظاهره ))طائر يعلق((: فقوله، طير خضر

طائر يعلق في ؤالء فه ،ح الشهداءوليست في جوف طير خضر كأرواعلى هيئة طائر يطير في الجنة تكون 
  .جوف طير خضر يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش، وأولئك في شجر الجنة

  ."وأما أرواح الشهداء فكما تقدم، إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة: وفي هذا الحديث"

 فسرها بأنها تكون فهو، خرىليس رواية ألمعنى المراد من الحديث و يريد به تبيين ابن كثير الكالمهذا ال
قيل لها ف، إن الروح طائر يعلق بأنهار الجنة: وبعضهم يقول، وهذا قال به كثير من السلف، ائرعلى هيئة ط

 ،لكن الظاهر المتبادر هنا أنها تكون على صورة أو على هيئة طائر يعلق بأشجار الجنة، بهذا االعتبار طائر
  . شاء فليراجعهوابن القيم له كالم كثير في هذا من 

 يفوأما أرواح الشهداء فكما تقدم ، ن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنةإ: وفي هذا الحديث"
فنسأل اهللا ، فإنها تطير بأنفسها فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين،  طير خضرحواصل

  ."يم المنان أن يثبتنا على اإليمانالكر

  .تأوي إلى قناديل معلقة بالعرشألنها  "النسبة إلى أرواح عموم المؤمنينفهي كالكواكب ب": يقول

 الشهداء الذين قتلوا في :أي ]سورة آل عمران) ١٧٠([ إلى آخر اآلية }فَِرِحين ِبما آتَاهم اللّه{ :وقوله تعالى"
خوانهم الذين يقتلون ن بإون بما هم فيه من النعمة والغبطة ومستبشرووهم فرح، سبيل اهللا أحياء عند اهللا

، راءهموال يحزنون على ما تركوه و،  وأنهم ال يخافون مما أمامهم أنهم يقدمون عليهمبعدهم في سبيل اهللا
  ."نسأل اهللا الجنة

ون هل هم يستبشر ]سورة آل عمران) ١٧٠([ }ويستَبِشرون ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خَلِْفِهم{ :في اآليةقوله 
  بمن سيقتل في سبيل اهللا أنه سيلحق بهم؟

                                                
 . كما قال شعيب األرنؤوطإسناده صحيحو) ١٥٨١٦ص  / ٣ج ) (١٥٨١٦(أخرجه أحمد  - 7
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أنهم آخر وهو مل معنى  كما أن اآلية تحت-رحمه اهللا-وهو الذي مشى عليه ابن كثير ، هذا تحتمله اآلية
 ،األمر الذي يفضي بهم إلى الجنة؛ فهو يستبشرون بإخوانهم المؤمنين وما هم عليه من اإليمان وصالح العمل

  ..ل هذافاآلية تحتمل هذا وتحتم

 من  السبعين في قصة أصحاب بئر معونة-رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أنس "
 على الذين قتلوهم يدعو -صلى اهللا عليه وسلم-وقنت رسول اهللا ،  الذين قتلوا في غداة واحدةاألنصار

 أنا لقينا ربنا فرضي عنا أن بلغوا عنا قومنا (ناه حتى رفعأقال أنس ونزل فيهم قرآن قر، عليهم ويلعنهم
  .")وأرضانا

  .مما نسخت تالوته وبقي حكمههذا  )"أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا(: "قوله

ل سورة آ) ١٧١([ }يستَبِشرون ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل وَأن اللّه الَ يِضيع َأجر الْمْؤِمِنين{ :ثم قال تعالى"
وقال عبد ، ا عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواباستبشروا وسروا لم: قال محمد بن إسحاق، ]عمران

ما ذكر اهللا فضالً وقلَّ،  الشهداء وغيرهمهذه اآلية جمعت المؤمنين كلهم سواء: الرحمن بن زيد بن أسلم
  ." من بعدهمإال ذكر ما أعطى اهللا المؤمنين  إياهذكر به األنبياء وثواباً أعطاهم

النعمة ما ينعم :  بعضهم يقول]سورة آل عمران) ١٧١([ }يستَبِشرون ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل{ :يعني هنا في قوله
: وبعضهم يقول،  به عليهم-عز وجل-أو ما يتفضل اهللا ، والفضل هو األمر الزائد، اهللا به على عباده عموماً

، فاالستبشار على كل حالو، مون به هو من الثوابينعما عارض األول؛ ألن وهذا ال ي، النعمة هي الثواب
 هذا االستبشار ]سورة آل عمران) ١٧٠([ }ويستَبِشرون ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خَلِْفِهم{ : الذي في قولهاألول

 }يستَبِشرون ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل{: ي في قوله الذواالستبشار الثاني، إنما هو بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم

  .يستبشرون بما حصل لهم من النعيم أي أنهم ]سورة آل عمران) ١٧١([

ل سورة آ) ١٧١([ }يستَبِشرون ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل وَأن اللّه الَ يِضيع َأجر الْمْؤِمِنين{: على كل حال اآليةو

، )وإن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين(: قراءة أخرى متواترة وهي قراءة الكسائي بكسر همزة إنفيها  ]نعمرا
 يكون ]نسورة آل عمرا) ١٧١([ }وَأن اللّه الَ يِضيع َأجر الْمْؤِمِنين{: التي عليها أكثر القراءولى على القراءة األف

يعني ،  أجرهمعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيعنهم يستبشرون بأن: يعني، ذلك من جملة ما استبشروا به
 ،يكون ذلك من قبيل االستئناف وعلى قراءة الكسر ،من جملة ما يستبشرون به أن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين

هم ف،  فإن القراءتين بمنزلة اآليتينى يخصهاكل قراءة لها معن وومعلوم أن اآلية إن كان لها قراءتان فأكثر
 "إن " على قراءة الكسر تقرر هذا المعنى وتؤكده؛ ألنواآلية أيضاً،  أجر المؤمنينيستبشرون بأن اهللا ال يضيع

  . فهي للتوكيدبمنزلة إعادة الجملة مرتين

 وَأن اللّه الَ يِضيع َأجر{ :ألنه قالأي " هذه اآلية جمعت المؤمنين كلهم": عن عبد الرحمن بن زيدوقوله هنا 

ْؤِمِنينمعنى الكالمهو هذا ، شهداءشهداء أو غير  وا سواء كان]نسورة آل عمرا) ١٧١([ }الْم.  

 لكن معلوم أن لم يذكر األنبياء هنا "ما ذكر اهللا فضالً ذكر به األنبياءوقلَّ، شهداء أو غيرهمسواء ال": يقول
  .حال األنبياء أكمل من حال الشهداء
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أن ما يذكره اهللا   يريد أن يقرر هنا هو"ال ذكر ما أعطى اهللا المؤمنين من بعدهمإإياه وثواباً أعطاهم ": يقول
،  فالغالب أن اهللا يذكر ثواب عموم المؤمنينكاألنبياء،  ألصحاب المراتب العالية من أهل اإليمان-عز وجل-

اء ذكر جزاء عموم فلما ذكر جزاء الشهد،  يتكررىوهنا لم يذكر األنبياء لكن ذلك من باب التنبيه على معن
  .لألنبياءاآلية ليس فيها ذكر فال إمعنى كالمه وهو هذا ، ل بعموم أهل اإليمانص يتىأو ذكر معن، المؤمنين

هذا كان  ]سورة آل عمران) ١٧٢([ }الَِّذين استَجابواْ ِللِّه والرسوِل ِمن بعِد مآ َأصابهم الْقَرح{ : تعالىوقوله"
فلما ، وا راجعين إلى بالدهموذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كر، سديوم حمراء األ

      فلما بلغ ذلك رسول اهللا ، استمروا في سيرهم تندموا لم ال تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة

ولم يأذن ، م قوة وجلداًهندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم وليريهم أن ب -صلى اهللا عليه وسلم-
  . لما سنذكره-مارضي اهللا تعالى عنه-سوى جابر بن عبد اهللا ، ألحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد

صلى اهللا عليه - ولرسوله -عز وجل-ن على ما بهم من الجراح واإلثخان طاعة هللا وفانتدب المسلم
  .-وسلم

ال محمداً قتلتم وال الكواعب :  أحد قالوالما رجع المشركون عن: روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال
 بذلك فندب المسلمين فانتدبوا -صلى اهللا عليه وسلم- فسمع رسول اهللا ،ارجعوا، بئس ما صنعتم، أردفتم

  ."-الشك من سفيان-حتى بلغ حمراء األسد أو بئر أبي عيينة 

  . حثهم على الخروج فخرجوايعني" فندب المسلمين فانتدبوا: "قوله

فأنزل اهللا ،  تعد غزوةت فكان-صلى اهللا عليه وسلم-فرجع رسول اهللا ، نرجع من قابل: لمشركونفقال ا"
 }الَِّذين استَجابواْ ِللِّه والرسوِل ِمن بعِد مآ َأصابهم الْقَرح ِللَِّذين َأحسنُواْ ِمنْهم واتَّقَواْ َأجر عِظيم{ :تعالى

  .]سورة آل عمران) ١٧٢([

يا : قلت لعروة،  اآلية}الَِّذين استَجابواْ ِللِّه والرسوِل{ :-ارضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن عائشة 
صلى اهللا عليه - لما أصاب النبي -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر 

  ."))من يرجع في إثرهم؟((: فقال،  يرجعواوانصرف عنه المشركون خاف أن،  ما أصاب يوم أحد-وسلم

عروة بن الزبير أبوه الزبير وجده أبو بكر الصديق " يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر": قالت
من الذين استجابوا هللا ه كانا  من أماه وجده أب فهي أرادت إخباره أن،أسماء بنت أبي بكر فأمه هي ،هألم

  .ابهم القرحما أص والرسول من بعد

 هكذا رواه البخاري منفرداً بهذا -رضي اهللا تعالى عنهما-دب منهم سبعون رجالً فيهم أبو بكر والزبير فانتُ"
  .)٨(السياق

 سورة آل )١٧٣([ اآلية }الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيماناً{ :وقوله تعالى

فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على اهللا ،  الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة األعداء:أي ]عمران
  ."]سورة آل عمران) ١٧٣([ }وقَالُواْ حسبنَا اللّه وِنعم الْوِكيُل{ واستعانوا به

                                                
  ).١٤٩٧ص  / ٤ج ) (٣٨٤٩] (نسورة آل عمرا) ١٧٢([ }الَِّذين استَجابواْ ِللِّه والرسوِل{:باب – أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 8
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ما نحن عليه  على كن حال المسلمينيها لم لو أن الناس تأملوا في، و كبيرةي تحمل معانهذه اآليات عظيمة جداً
مشكلتهم مع ، نعم ليست مع شيء إال مع القرآن -عز وجل-ومشكلة هؤالء الذين يكذبون على اهللا ، اآلن

 إذا لطمك اإلسالم دين:  ليقولوا يحذفون فيها كل هذه اآلياتعليهم إال أن يخرجوا نسخة مختصرةفما ، القرآن
  .دك األيسرر له خعلى خدك األيمن أِد

وحث لهم ، ترغيب للمؤمنين بالجهادفيها ،  فقطوقعة واحدةتتحدث عن  كلها آية ينستقدرها نحو هذه اآليات 
يه اإلسالم ليس ف:  ويقول-عز وجل-يأتي من يكذب على اهللا  وبعد ذلك ،-عز وجل-على نصرة دين اهللا 

 في وقت الهزيمة تظهر قرون ؛ وذلك أنهيمانبهتاناً وباطالً يناقض صريح اإلويلفقون زوراً من القول ، هذا
  .-رهم اهللاال كثَّ-النفاق والمنافقين 

 قتال  الذي هوالجهاد الحقيقيف،  الذي يحصل هنا وهناك شيء آخرهالجهاد شيء والسفوال بد أن نعلم أن 
 فالجهاد، اً من كان لن يستطيع أحد أن يوقفه أو يبطله كائن، إلى يوم القيامةفهذا ماٍض، -عز وجل-أعداء اهللا 

أما االنحرافات وما يحصل من الخروج عن الجهاد ،  قائم وموجود في هذا الزمان وفي كل زمانالحقيقي
هم ؤوخط، فهؤالء ال يمثلون إال أنفسهم وجنايتهم على أنفسهم،  ينتسبون إليهالذينالمشروع من بعض 
هذا : ويقال -عز وجل-ق بالجهاد في سبيل اهللا  لكن ال يلصق هذا باإلسالم وال يلص،وانحرافهم مردود عليهم

وهذا ينبغي أن يعرفه ، نوع من االنحراف واإلفساد في األرضوإنما هو ليس هذا حال الجهاد ، حال الجهاد
  .الناس

 يحرضون فيه على شيء يحسبونه  الذين من بعض المنتسبين للجهادحياناً من بيانات وتصريحاتما نسمع أو
 وإشاعة الفوضى واإلفساد في ،خروج عن مقتضى العقل والنقل وهو اإلفساد في األرض  نوع منذا فهاًجهاد

لن يستطيع أحد لقيامة و إلى يوم اهذا ماٍض ف-جهاد أعداء اهللا- لكن الجهاد الحقيقي ،مرفوضو هو، األرض
 ونحن، يامة إلى يوم القالجهاد ماٍض أن في هذا وهوعندنا أصل كبير ؛ فأن يوقفه مهما اجتمع أهل األرض

إلى أن  وفالناس بحاجة إلى هذا التفريق،  فينبغي أن نفرق بين هذا وبين غيره،مطمئنون لهذا كل االطمئنان
اك ر وأفَّك لكل كاتب ومزوِرعن بيان الحق وتُ الناس إذا سكتوا ؛ ألن-عز وجل-حقائق ما أنزل اهللا يعرفوا 

  ؟ر فمتى يعرف الناس الحقأن يتكلم وينظِّ

وإذا كان ، بعلم وعدل وإنما على اإلنسان أن يتكلم ، ال يصح السكوت أيضاً عن الخطأ واالنحرافكما أنه
  .واهللا المستعان، يتكلم بالباطل وال يسكتفلاإلنسان ال يستطيع أن يتكلم بحق 

 ..وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٦(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال ابن كثير 

سـورة آل  ) ١٧٣([ }شَوهم فَـزادهم ِإيمانـاً  ِذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْ        الَّ{ :وقوله تعالى "
 أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة األعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا علـى                ،اآلية ]عمران

  .اهللا واستعانوا به

حسبنَا اللّه وِنعـم   { :روى البخاري عن ابن عباس     ]سورة آل عمران  ) ١٧٣([ }للّه وِنعم الْوِكيلُ  وقَالُواْ حسبنَا ا  {
صلى اهللا  -وقالها محمد   ،  حين ألقي في النار    -عليه السالم -قالها إبراهيم    ]سورة آل عمران  ) ١٧٣([ }الْوِكيُل

}  لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه وِنعم الْوِكيـلُ     ِإن النَّاس قَد جمعواْ   { : حين قالوا  -عليه وسلم 

  .)١(]سورة آل عمران) ١٧٣([

 إن: حـد  أنه قيل له يـوم أُ -صلى اهللا عليه وسلم- عن أنس بن مالك عن النبي  وروى أبو بكر بن مردويه    

فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَـضٍل لَّـم        { :اآلية ولهذا قال تعالى   فأنزل اهللا هذه    ، الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم    
 وءس مهسسمو،  لما توكلوا على اهللا كفاهم ما أهمهم:أي ]سورة آل عمـران ) ١٧٤([ }يعنهم بأس من أراد رد 

  ."معمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهنفرجعوا إلى بلدهم ب، كيدهم

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ]سـورة آل عمـران  ) ١٧٣([ }الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم     { :-تبارك وتعالى -فقوله  

 وهو استعمال اللفظ العـام فـي معنـى        ، به الخصوص هذا مثال عند األصوليين حينما يذكرون العام المراد         

أو مـن   ، أبو سفيان :  واحد وهو   باعتبار أن القائل   }الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس   {: وذلك إذا فسرت هذه اآلية    ، خاص
، وهكذا األمر في    القائل واحد ، فالمقصود أن    أو غير ذلك مما قيل    ، عود مثالًً أرسله أبو سفيان وهو نعيم بن مس      

 ن المقول لـه ذلـك     إ:  قيل لكن، واألسماء الموصولة تعتبر من صيغ العموم     ، اسم موصول فهو   }الَِّذين{ :ولهق

 األمر،  مثال مشهور يذكرون فيه هذا     هذا  وعلى كل حال   -رضي اهللا تعالى عنه   -واحد وهو أبو بكر الصديق      
الَِّذين قَاَل لَهـم  { :، فقوله على عمومه فقد يكون من العام الباقي      ، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو المراد       

النَّاس{   من لقيهم من الناس من     توعدهمالذين   أي    سفيان   وهم أب  أهل اإلشراك وقائد } ِإنالمشركين : أي}النَّاس 
فيكـون  ،  إلى استئصالكم   أي عزموا على الكرة والرجوع     }قَد جمعواْ لَكُم  {، من قريش الذين حاربوكم في أحد     

سـورة آل  ) ١٧٣([ }ِإن النَّاس قَد جمعـواْ لَكُـم      { :ال سيما في قوله   ،  االعتبار من العام الباقي على عمومه      بهذا

  .، واهللا أعلمكون ذلك أظهر في أن القائل واحد فيمكن هنا أن ي}الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس{ :وأما قوله ،]عمران
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 النعمة هـي مـا يحـصل    ]سورة آل عمران ) ١٧٤([ } ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضلٍ    فَانقَلَبواْ{ :-تبارك وتعالى - وقوله  
، فذلك كلـه مـن الـنعم     ور العاجلة أو في األمور اآلجلة       سواء كان ذلك في األم    ، الخير المنافع و  لإلنسان من 

  .سواء كان معنوياً أو حسياًو

أن اهللا سلمهم من عـدوهم      أي  ، هي السالمة مثالً  : ن النعمة إ: فسواء قيل ، الفضل هو الزيادة   }وفَضٍل{: وقوله
بـأن  ، هو الثواب واألجر  :  والفضل ]سورة آل عمران  ) ١٧٤([ }لَّم يمسسهم سوء  { :ولهذا قال بعده  ، فهاب ورجع 

وثوابـه لهـم،   -عز وجل- رحمة اهللا  هي أو قيل بأن النعمة   ،  عدواً  فيها دت تلك غزوة مع أنهم لم يواجهوا      ع 
 أنهم لقوا عيراً في الطريق في الموسم فاشتروا تلك العير فكان ذلك مـن المكاسـب   وذلك  هو الزيادة   والفضل  

كل ذلك تحتمله اآليةف، ضاًالتي حصلت لهم عر.  

 لكولذ  أثابهم مع أنهم لم يلقوا حرباً      والفضل هو أن اهللا   ،  هي أن اهللا سلمهم    يمكن أن يكون المراد بهذه النعمة     و

  .واهللا تعالى أعلم] سورة آل عمران) ١٧٤([ }يمسسهم سوءلَّم {: قال بعده

 ]سورة آل عمران  ) ١٧٤([ }فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضلٍ    {: في قول اهللا تعالى   وروى البيهقي عن ابن عباس      "

صلى اهللا عليه -اهللا  رسول   ا في أيام الموسم فاشتراه    ت وكانت النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيراً مر      : قال
  . فقسمه بين أصحابه فربح فيها ماالً-وسلم

يخوفكم أوليـاءه ويـوهمكم    : أي]سورة آل عمران) ١٧٥([ }ِإنَّما ذَِلكُم الشَّيطَان يخَوفُ َأوِلياءه   { :ثم قال تعالى  
  ." شدةو بأس وذووأنهم ذو

} ا ذَِلكُمم الكفار في أعينكم ويجعل لهـم هالـة         الشيطان يضخِّ  أنى  والمعن،  الشيطان  هو المثبط لكم  :أي }ِإنَّم ،
فهذا هو الشيطان الذي يجعل لهم مثـل هـذا   ، دحر وال تقهر وال تهزمويجعل منهم أصحاب قوة ال يمكن أن تُ     

  .أو العظمة في نظر اآلخرين، االنتفاش والتعاظم

ه هـم   ؤأوليـا و، يخوفكم من أوليائـه    : أي }ياءهيخَوفُ َأولِ  {:قوله في   -واهللا أعلم – المعنى المتبادر الظاهر  و
 يلقي في نفوسهم أموراً يتعاظمون فيها قوة الكفار ومـا بأيـديهم              بأن  يخوف المؤمنين منهم   فالشيطان، الكفار

  .حتى يشعرهم أن هؤالء الكفار قوة ال يمكن أن تواجه وال تقهر

 ،لقي الرعب والخوف فـي قلـوب أوليائـه    ي أن الشيطان يخوف و    وليس معناها ، فالحاصل أن هذا هو المعنى    
كما حصل في بـدر لمـا زيـن لهـم           ، بل هو يحرضهم على اإلقدام على أهل اإليمان       ، ليس هذا هو المراد   ف

  . فهو الذي دفعهم إلى المواجهة]سورة األنفال) ٤٨([ }وِإنِّي جار لَّكُم{ :وقال، أعمالهم

 معنـاه  }يخَوفُ َأوِلياءه{: ه؛ ألن قولهء أوليا يخوفكمإنما ذلكم الشيطان     : أبلغ من قوله   }يخَوفُ َأوِلياءه {: وقوله
  المؤمنـون  فيحسب ،فيرفعهم بهذا يجعل ألوليائه من الهالة والعظمة بحيث إن جانبهم يكون مهيباً مرهوباً            أنه  

  .وال يجترئون على مواجهتهم لهم حساباً

 ال أنـه    يخوف المؤمنين مـن أوليائـه      أنه   }يخَوفُ َأوِلياءه { :فالمقصود أن المعنى الظاهر المتبادر من قوله      

وإنمـا يـدفعهم   ، يخوف أولياءه أن الشيطان ال    ؛ ألنه من المعلوم      من المؤمنين أو من غير ذلك      يخوف أولياءه 
وإنما يجتهد أن يلقي الخوف فـي   ، فهو ال يلقي الخوف في قلوبهم     ، هم على المضي لحرب أهل اإليمان     عويشج

،  وفي األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر      -عز وجل - وهذا عام في الجهاد في سبيل اهللا         ،وب المؤمنين قل
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ال يجتـرئ عليـه   بحيث عظمة غير حقيقية ولو كان من أقل الناس شأناً      والمنكر   الباطليجعل لصاحب   حيث  
ه مهابة من هذا اإلنسان ويجعل في        في قلب  يلقيوهكذا  ، المؤمن أحياناً إذا قبل عن الشيطان هذا التأثير واإللقاء        

 إنـساناً  جـد فلذلك ترى اإلنسان أحيانـاً ي  ، ما يجعله ينصرف عن اإلنكار عليه     نفسه من الخواطر والوساوس     
 في المجلـس  يجلستراه و، وال يجترئ حتى على أن ينبههأو يشرب بيده اليسرى يأكل ويتكئ على يده بجانبه  

ال ومع ذلـك     وربما الذي يقوم بهذا من أبسط الناس         لة في األعراض  ح ما تكون واالستطا   ويسمع الغيبة أصر  
:  يقول له  ،هذا كله من الشيطان   و، فيسكت ويجامل ويداهن  ، س اتق اهللا  كف عن أعراض النا   : يجترئ أن يقول  

اطعك أو يفهم هـذا     أو هذا اإلنسان قد يق    ، إذا أنكرت فإن هذا اإلنسان قد يسيء إليك أو قد يحصل مفسدة أكبر            
 يصلي بجانبه إنسان يرى عليه ألـوان المنكـرات        وأحياناً ،فيترك اإلنسان مثل هذه األشياء    ،  غير مرادك  على

  .واهللا المستعان، يكلمه ولو كان من أبسط الناسعلى أن ال يجترئ فيصلي يراه ال يعرف أحياناً و، ال يكلمهف

 ل لكم وأوهمكم   سو  إذا :أي ]سورة آل عمران  ) ١٧٥([ }ْؤِمِنينفَالَ تَخَافُوهم وخَافُوِن ِإن كُنتُم م     { :اهللا تعالى  قال"

 اوئوالج فتوكلوا علي ىكما قال تعال  ،  فإني كافيكم وناصركم عليهم     إلي: }      فُونَـكخَويو هدبِبكَاٍف ع اللَّه سَألَي
 ]سـورة الزمـر  ) ٣٨([ }لَيِه يتَوكَُّل الْمتَوكِّلُونقُْل حسِبي اللَّه ع{ :إلى قوله ]سورة الزمر) ٣٦([ }ِبالَِّذين ِمن دوِنهِ 

ُأولَِئـك  { :وقال تعالى  ]سورة النساء ) ٧٦([ }فَقَاِتلُواْ َأوِلياء الشَّيطَاِن ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفًا       {: وقال تعالى 
كَتَب اللَّه لََأغِْلبن َأنَا { :وقال تعالى  ،]سورة المجادلة ) ١٩([ }رونِحزب الشَّيطَاِن َألَا ِإن ِحزب الشَّيطَاِن هم الْخَاسِ       

    ِزيزع قَِوي اللَّه ِلي ِإنسر{ :وقال، ]سورة المجادلة ) ٢١([ }و   هرنصن يم اللَّه نرنصلَيسـورة الحــج   ) ٤٠([ }و[ 

ِإنَّا لَنَنـصر  { :وقال تعالى، ]سورة محمد) ٧([ اآلية }روا اللَّه ينصركُميا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن تَنص{ :وقال تعالى 
        ادالَْأشْه قُومي مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحآم الَِّذينلَنَا وسر *         ـملَهنَةُ واللَّع ملَهو متُهِذرعم الظَّاِلِمين نفَعلَا ي موي

الد وءسورة غافر) ٥٢-٥١([ }اِرس[.  

 وذلك من شـدة حرصـه       ،وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر     : -صلى اهللا عليه وسلم   -يقول تعالى لنبيه    
 إنهم لـن    ، ال يحزنك ذلك   :وكان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق فقال تعالى         ، على الناس 

  ."يضروا اهللا شيئاً

ـ وال يحزِ (: وفي قراءة نافع   ]سورة آل عمران  ) ١٧٦([ }زنك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفْرِ    والَ يح { :يقول تعالى  ) كنُ

  . والمعنى واحد،وهما لغتان

هـم الـذين     من ]سورة آل عمران  ) ١٧٦([ }والَ يحزنك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفْرِ     {:  هنا -تبارك وتعالى -فقوله  
 هل هم الـذين يرتـدون علـى         ؟ الحزن عليهم   عن -صلى اهللا عليه وسلم   -ونهي النبي   ، يسارعون في الكفر  

؟  منه حيناً بعد حين     ويزدادون وا الكفر وهم مستمرون عليه    ءأو هم الكفار بجميع أنواعهم فهم استمر      أدبارهم؟  
  ؟هل النفاق أبهم أو أن المراد 

اآلية يدخل فيها أهل النفـاق      و، لها على المنافقين   يحم -رحمه اهللا -وابن جرير    كلها،   المعاني اآلية تحتمل هذه  
ويـدخل فيهـا طوائـف    ، ويدخل فيها أيضاًَ من ارتد عن دينه فهو يسارع إلى الكفر ، هم يسارعون في الكفر   ف

 فكفـروا   -صلى اهللا عليـه وسـلم     -حقية ما جاء به النبي      لكتاب الذين أنكروا ما عرفوا من أ      الكفار من أهل ا   
صـلى اهللا   -ويدخل فيها أهل اإلشراك الذين لم يألوا جهداً في صد دعوة النبـي              ، كفرهموازدادوا كفراً على    
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، تفسرها اآليـات األخـرى     اآلية   فهذه، فكل هؤالء يسارعون في الكفر    ،  والكيد لها بكل مستطاع    -عليه وسلم 
فَلَعلَّـك  { :الى وهي قوله تعأال يكون في ضيق مما يمكرون  الحزن عليهم و  فيها عن    -عز وجل -التي نهاه اهللا    

 وحـسرة  ك نفسك أسـفاً   هِل م :أي ]سورة الكهف ) ٦([ }باِخع نَّفْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث َأسفًا         
  . في الكفرونفكل هؤالء واهللا أعلم ممن يسارع، أنهم لم يؤمنوا ولم يقبلوا هذا الحق الذي جئت بهعليهم 

  عـن هـذا؛    ىأن أهل النفاق بمنأ   لكنه ال يعني    ، بادرة الكفار إلى المخالفة والعناد    ما حملها على    ابن كثير هن  و

 لها على المعنـى األعـم  فحم، وهم يسارعون في الكفر كما هو معلوم، أهل النفاق في الواقع كفار في الباطن     ف

  .أولى من حملها على المنافقينوهذا  -رحمه اهللا-ما مشى عليه ابن كثير هو 

ِإنَّهم لَن يضرواْ اللّه شَيئاً يِريد اللّه َأالَّ يجعـَل لَهـم      { ؛يضروا اهللا شيئاً   ال يحزنك ذلك، إنهم لن       :فقال تعالى "
حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أال يجعل لهم نصيباً في            :أي ]سورة آل عمران  ) ١٧٦([ }اآلِخرِةحظا ِفي   

   ."]سورة آل عمران) ١٧٦([ } عذَاب عِظيمولَهم{ ة،اآلخر

هذا كلـه مـن     ، حد وقتل هؤالء الصحابة وما حصل على يد الكفار        مجيء الكفار إلى المسلمين في أُ      أن   يعني
 وكالمهم واعتراضـهم ، ونفاق المنافقين الذي نجم ذلك الحين كله من المسارعة في الكفر ، المسارعة في الكفر  

) ١٦٨([ }لَو َأطَاعونَا ما قُِتلُـوا    { :وقولهم ]سورة آل عمران  ) ١٥٦([ }اْ ِعندنَا ما ماتُواْ وما قُِتلُواْ     لَّو كَانُو { :بقولهم

  .كل ذلك من المسارعة في الكفر، ما أشبه ذلك و]سورة آل عمران

عـز  -كمـا يقـول اهللا    هذه ]ل عمـران سورة آ) ١٧٦([ }َل لَهم حظا ِفي اآلِخرِةيِريد اللّه َأالَّ يجع   { :وقوله تعالى 
والَ يحـسبن الَّـِذين   { :-تبارك وتعالى- وكقوله ]سورة األعـراف ) ١٨٣([ }وُأمِلي لَهم ِإن كَيِدي مِتين    { :-وجل

        ا وواْ ِإثْماددزِلي مِلي لَها نُمِإنَّم لَِّأنفُِسِهم رخَي مِلي لَها نُمواْ َأنَّمكَفَرِهينم ذَابع مسـورة آل عمـران  ) ١٧٨([ }لَه[ 

 لو شاء ألهلكهـم ولـو شـاء    -تبارك وتعالى-فاهللا ، نصيب في اآلخرةكون لهم   أال ي   يريد اهللا أن   فهذا بمعنى 
 فيكـون ذلـك سـبباً    لي لهم فيزدادون كفراً إلى كفـرهم  أنه يم-سبحانه وتعالى-ولكن حكمته  ، آلمنوا جميعاً 

  .-عز وجل-بهم عند اهللا لمحقهم وذهاب نصي

لَـن  { استبدلوا هذا بهذا     :أي }ِإن الَِّذين اشْتَرواْ الْكُفْر ِباِإليمانِ    { :ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً       "
  ."]سورة آل عمران) ١٧٧([ }ولهم عذَاب َأِليم{ ولكن يضرون أنفسهم :أي }يضرواْ اللّه شَيًئا

عـز  - كمـا قـال اهللا      يحملها على المنافقين مع أن اآلية أعم من هذا         -رحمه اهللا - ابن جرير    يةحتى هذه اآل  
َألَم تَر  { : وكقوله تعالى  ]سورة البقرة ) ١٦([ }ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى    { :في أول سورة البقرة    -وجل

 نا مُأوتُواْ نَِصيب ِبيَلِإلَى الَِّذينَأن تَِضلُّواْ الس ونِريديالَلَةَ والض ونشْتَرسورة النساء) ٤٤([ }الِْكتَاِب ي[.  

وسـبق  ، اشتروا الكفر باإليمـان   و، فالحاصل أن كل هؤالء الكفار وكذا أهل النفاق قد اشتروا الضاللة بالهدى           
وأن المراد بذلك هـو  ، عندهم اإليمان أصالًنا أن هؤالء لم يكن   وبي، أنه المعاوضة ء  الكالم على معنى االشترا   

أن يعبر عن ذلك بالشراءأنهم آثروا الكفر على اإليمان واختاروه فصح .  

لَهم عذَاب والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ َأنَّما نُمِلي لَهم خَير لَِّأنفُِسِهم ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما و          { :ثم قال تعالى  "
ِهين{ : كقوله ]سورة آل عمران  ) ١٧٨([ }م      ِنينباٍل وم ِبِه ِمن مها نُِمدَأنَّم ونبسحاتِ    * َأيـرِفي الْخَي ملَه اِرعنُس 

ونرشْعل لَّا يسورة المؤمنون) ٥٦-٥٥([ }ب[".  
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فـال  ، )وال تحسبن: (اءة األخرى المتواترة قراءة حمزة  في القر  }والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ   {{: قوله على كل حال  
اءة وعلـى القـر  ، عموم طوائف الكفار  أي  ،  للكفار أو الذين يسارعون في الكفر      اًموجه يحسبن يكون الخطاب  

ـ   بالتالي يكون   و، -صلى اهللا عليه وسلم   -للنبي   اًموجهيكون الخطاب   ) وال تحسبن : (الثانية  اًالخطـاب متوجه
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ب في شخص رسول اهللا خاطَأتباعه أيضاً؛ ألن األمة تُألمته و

والَ { : وكقوله ]سورة القلم ) ٤٤([ }فَذَرِني ومن يكَذِّب ِبهذَا الْحِديِث سنَستَدِرجهم من حيثُ لَا يعلَمون         { :وكقوله"
سـورة  ) ٨٥([ } يِريد اللّه َأن يعذِّبهم ِبها ِفي الدنْيا وتَزهقَ َأنفُسهم وهم كَاِفرون           تُعِجبك َأموالُهم وَأوالَدهم ِإنَّما   

  ."]التوبة

اإلمهـال   يقـصد بـه      اإلمالء ]سورة آل عمران  ) ١٧٨([ }ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما    { :على كل حال في قوله    
  .واهللا أعلم، ويسوء عملهه عمرول طي: أي، واإلطالة في العمر

سورة آل  ) ١٧٩([ }ما كَان اللّه ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى مآ َأنتُم علَيِه حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيبِ             { :ثم قال تعالى  "
  ."بد أن يعقد سبباً من المحنة  ال: أي]عمران

هـذا  : بعـضهم يقـول  ؟  موجه لمن الخطاب هنا   } ر الْمْؤِمِنين علَى مآ َأنتُم علَيهِ     ما كَان اللّه ِليذَ   {: قوله تعالى 
  .للمؤمنينالخطاب 

 اإليمان ويتبين المـؤمن  ص أهلحتى يتمح  أي   ]سورة آل عمران  ) ١٧٩([ }حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيبِ    {: وقوله
  .الصادق من المنافق

، والمعنـى   وأعلن اإليمان ، طاب للمؤمنين والمنافقين ممن أظهر االنتساب إلى اإلسالم       هذا الخ :  يقول هموبعض
مثـل   وقبول ما جاء به ستقع بكم -صلى اهللا عليه وسلم-تباع الرسول  وتظهرون ايا من تنتسبون إلى اإلسالم   

فيعـرف   ،س وتظهـر  في أوقات الشدائد حقائق مكنونات النفو     الهزائم والكوارث واآلالم فتتكشف     هذه الباليا و  
  .هذا ويعرف هذا

ين علَى مآ َأنـتُم  ما كَان اللّه ِليذَر الْمْؤِمِن{  وعلى هذا يكون المعنى ، للكفار  موجه هذا الخطاب : وبعضهم يقول 
 بل هو أبعـد هـذه   وهذا بعيد، حتى يميز الخبيث من الطيب    الكفر  أيها الكفار من    أي على ما أنتم عليه       }علَيِه
  .ماالتاالحت

فيهم الصادق فيمـا أظهـر مـن        ف، مختلطة اإلجابة هذه    وأمة، الحاصل أن الخطاب متوجه إلى أمة اإلجابة      و
ِفـي َأمـواِلكُم   لَتُبلَـون   { : كما قال تعـالى    فاهللا وعدهم باالبتالء  ، اإلجابة وفيهم الكاذب وفيهم ضعيف اإليمان     

َأنفُِسكُم{ :تعالى وكما قال    ]سورة آل عمران  ) ١٨٦([ }و        لُـونَبو اِبِرينالصو ِمنكُم اِهِدينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو
كُمار{ : وقال تعالى  ]سورة محمد ) ٣١([ }َأخْب            لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجَأن تَد تُمِسبح َأم
َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمـن            {:  وقال تعالى  ]سورة آل عمران  ) ١٤٢([ }ِرينالصاِب

سـورة  ) ٢١٤([ } نَصر اللّهِ  قَبِلكُم مستْهم الْبْأساء والضراء وزلِْزلُواْ حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُواْ معه متَى           

  .فهو أمر واقع يتميز به الصف، بد منه  فهذا كله ال]البقرة

ليعرفـوا بـه المـؤمن الـصادق     ، ظهر فيه وليه ويفتضح فيه عـدوه   بد أن يعقد سبباً من المحنة ي       أي ال "
ـ              ، والمنافق الفاجر  برهم وجلـدهم   يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن اهللا به المؤمنين فظهر به إيمـانهم وص
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 وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكـولهم         -صلى اهللا عليه وسلم   -وثباتهم وطاعتهم هللا ولرسوله     
ما كَان اللّه ِليـذَر الْمـْؤِمِنين   { : ولهذا قال تعالى-صلى اهللا عليه وسلم  -الجهاد وخيانتهم هللا ولرسوله     عن  

ـ ميز بينهم يوم ُأ: قال مجاهد ]سورة آل عمـران ) ١٧٩([ }يز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِبعلَى مآ َأنتُم علَيِه حتَّى يمِ    د، ح
  .ميز بينهم بالجهاد والهجرة: وقال قتادة

 أنتم ال تعلمون غيب اهللا فـي  :أي ]سورة آل عمران) ١٧٩([ }وما كَان اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغَيبِ     {: ثم قال تعالى  
  ."ز لكم المؤمن من المنافق لوال ما يعقده من األسباب الكاشفة عن ذلكميخلقه حتى ي

في اختيار النبـوة     : أي :يقول بعضهم  ]سورة آل عمران  ) ١٧٩([ }وما كَان اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغَيبِ     {: قوله تعالى 
 فـي  -رحمه اهللا-ذكره ابن كثير ، وإنما المعنى الصحيح هو ما وهذا بعيدها ممن ال يصلح،     من الذي يصلح ل   

خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لوال ما يعقده من األسـباب           أنتم ال تعلمون غيب اهللا في        :أي: "قوله
يعلم ما   وإنما الذي    ال تعرفون ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه القلوب من النفاق           أي أنكم  "الكاشفة عن ذلك  

فإنـه  هذا االبـتالء  -عز وجل-اهللا لكن  إذا قدر   ، والناس ليس لهم إال الظاهر    ، قهاخلهو اهللا الذي    في القلوب   
كـان اهللا لـيطلعكم   ، فما  فتعرفون أحوال هؤالء،بذلك يظهر ما تنطوي عليه القلوب ليكون ذلك معايناً مشاهداً   

 فتعرفـون   ف ويتميز الـص   ولكن من حكمته أن قدر هذا االبتالء حتى يظهر الصادق من الكاذب            على الغيب 
 الذي عليـه المحققـون    الذي ذكره ابن كثير هو  وهذا المعنى ،  ميز هؤالء من هؤالء   عرف ولم ي  وإال لم ي  ، ذلك

  .من المفسرين كابن جرير وغيره

ـ { :كقوله تعالى ]سورة آل عمـران ) ١٧٩([ }ولَِكن اللّه يجتَِبي ِمن رسِلِه من يشَاء   { :ثم قال تعالى  " الْغَي اِلمِب ع
) ٢٧-٢٦([ }ِإلَّا مِن ارتَضى ِمن رسوٍل فَِإنَّه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن خَلِْفِه رصدا            * فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه َأحدا    

  ."]سورة الجن

 على ما شـاء أن يطلعهـم عليـه مـن            -صلى اهللا عليهم وسلم   -اءه  ي إنما يطلع أنب   -عز وجل -اهللا  يعني أن   

وهذا الجـزء   ، وأما بقية الناس فإنهم ال سبيل لهم إلى االطالع على ذلك؛ ألن الوحي ال ينزل عليهم               ، غيوبال
فـسرين أن  ببعض الما  هو الذي حد]سورة آل عمران ) ١٧٩([ }ولَِكن اللّه يجتَِبي ِمن رسِلِه من يشَاء      {: من اآلية 

جتبـى   أي من يستحق أن ي]سورة آل عمران) ١٧٩([ }يطِْلعكُم علَى الْغَيِبوما كَان اللّه ِل{: بقوله المراد   إن: يقول
سـورة  ) ٦٨([ }وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الِْخيـرةُ         { :-عز وجل -كما قال اهللا    ، للنبوة والرسالة 

نَحـن قَـسمنَا    { ، يعني النبوة  ]سورة الزخرف ) ٣٢([ }كَأهم يقِْسمون رحمةَ رب   { :وقال في موضع آخر    ]القصص
  ]سورة الزخرف) ٣٢([ }بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الدنْيا

  من  هو ما ذكرت   -واهللا تعالى أعلم  -واألقرب  ،  القرينة التي جعلتهم يقولون هذا المعنى       هي فالحاصل أن هذه  

 -عز وجـل  - التي منها ما تكنه الصدور وإنما يكون ذلك لمن اجتباهم اهللا             أن الناس ال سبيل لهم إلى الغيوب      

  .وأما أنتم فليس لكم إلى ذلك سبيل، فون ذلك ظاهراًر فيقدر هذه المحن فتع،فهو يطلعهم بوحيه

ِمنُواْ وتَتَّقُـواْ   وِإن تُؤْ { أطيعوا اهللا ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم         :أي }فَآِمنُواْ ِباللِّه ورسِلهِ  { :ثم قال تعالى  "
ِظيمع رَأج سورة آل عمران) ١٧٩([ }فَلَكُم[.  
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) ١٨٠([ }والَ يحسبن الَِّذين يبخَلُون ِبما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه هو خَيرا لَّهم بْل هو شَـر لَّهـم                 { :قوله تعالى و

وربما كـان فـي   ،  مضرة عليه في دينه     هو  بل هلمال ينفع  ال يحسبن البخيل أن جمعه ا      :أي ]سورة آل عمران  
  .اهيدن

  .]سورة آل عمران) ١٨٠([ }سيطَوقُون ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامِة{ :فقال، ه يوم القيامة ماِلثم أخبر بمآل أمِر

من آتـاه   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  – روى البخاري عن أبي هريرة    
   اهللا ماالً فلم يؤد  ثِّ زكاته م   ل له شجاعاً أقرع   ِلقه يوم القيامة يأخذ بِ     له زبيبتان يطويعني بـشدقيه  -متيه  ِزه- 

ا والَ يحسبن الَِّذين يبخَلُون ِبما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه هـو خَيـر  { : ثم تال هذه اآلية))أنا مالك أنا كنزك  : يقول
    ملَّه شَر وْل هب موقـد رواه ابـن     ، تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه        ]سورة آل عمران  ) ١٨٠([ }لَّه
  .")٢(حبان في صحيحه

فلـيس ممـا يدخلـه    ، اآليـة  فيـه   ذكر-صلى اهللا عليه وسلم-هذا التفسير ال ينبغي العدول عنه؛ ألن النبي       
 لآلية فقد يخطـئ     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  فيه  لم يتطرق    إلى حديث    بمعنى أن المفسر قد يعمد    ، االجتهاد

سورة آل  ) ١٨٠([ }سيطَوقُون ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامةِ     {: ولهذا كان معنى قوله   ، المفسر في الربط بين هذا وهذا     

ه مـن سـبع   قوطُ ألرض شيئاًن ظلم من ام((: كما في الحديث اآلخر،  يكون طوقاً على أعناقهم    : أي ]عمـران 
اقة وقدرة على حمله يـوم       أن اهللا يجعل لهم ط     : أي }سيطَوقُون{: ن قوله إ:  خالفاً لمن قال   وهذا ،)٣())أرضين
  .لونه يوم القيامةحميعني يالقيامة 

، يامـة أن ذلك يكون مالزماً لهم يـوم الق       أي  ،  كمالزمة الطوق للعنق   هذا يدل على المالزمة   : وبعضهم يقول 
أنـه  ،  بل المتعين في تفسير اآلية هو ما دل عليه الحديث       -واهللا تعالى أعلم  -واألقرب  ، وهذه المعاني فيها بعد   

  . يوم القيامةميكون طوقاً يطوقه في عنقه

ما من عبد ال يؤدي زكاة مالـه        ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -وروى اإلمام أحمد عن عبد اهللا عن النبي         "
 ثم قرأ عبد اهللا مصداقه مـن كتـاب          ))أنا كنزك : فيقول، عاً أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه      إال جعل له شجا   

وهكذا رواه الترمـذي والنـسائي وابـن     ]سورة آل عمران) ١٨٠([ }سيطَوقُون ما بِخلُواْ ِبِه يوم الِْقيامةِ {: اهللا
  .)٤(حسن صحيح: ثم قال الترمذي، هماج

 أي وأنفقوا مما جعلكم مـستخلفين       ]سورة آل عمران  ) ١٨٠([ } ِميراثُ السماواِت واَألرضِ   وِللِّه{ :وقوله تعالى 
  . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم-عز وجل-ن األمور كلها مرجعها إلى اهللا إف، فيه

}خَِبير لُونما تَعِبم اللّهكم بنياتكم وضمائر: أي]سورة آل عمران) ١٨٠([ }و".  

،  من يبخل ومن يجـود  ويعلم،بنياتكم وضمائركم وسائر أعمالكم أي أنه خبير }واللّه ِبما تَعملُون خَِبير   {: قوله
  .ال يخفى عليه منها خافية،  يعلم خفيات األمور ودقائق األشياء-عز وجل-فاهللا 

                                                

 ).٥٠٨ص  / ٢ج ) (١٣٣٨ (الزكاة نعما إثم باب -أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  - 2

باب تحريم الظلم    -ومسلم في كتاب المساقاة     ) ٨٦٦ص   / ٢ج  ) (٢٣٢٠ (األرض من شيئا ظلم من إثم باب -أخرجه البخاري في كتاب المظالم       - 3
 ).١٢٣١ص  / ٣ج ) (١٦١٢ (وغصب األرض وغيرها

باب ما جاء فـي منـع    -تاب الزكاة كوابن ماجه في ) ١١ص   / ٥ج  ) (٢٤٤١ (زكاةباب التغليظ في حبس ال     -أخرجه النسائي في كتاب الزكاة       - 4
 ).٢(ي الحاشية رقم فوأصله في البخاري وقد سبق تخريجه ) ٣٧٧ص  / ١ج ) (٣٥٧٧(وأحمد ) ٥٦٩ص  / ١ج ) (١٧٨٦ (الزكاة
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 اللّه فَِقير ونَحن َأغِْنياء سنَكْتُب ما قَالُواْ وقَتْلَهم اَألنِبياء ِبغَيـِر  لَّقَد سِمع اللّه قَوَل الَِّذين قَالُواْ ِإن   { :قال تعالى "
الَِّذين قَـالُواْ ِإن اللّـه      * ذَِلك ِبما قَدمتْ َأيِديكُم وَأن اللّه لَيس ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيدِ        * حقٍّ ونَقُوُل ذُوقُواْ عذَاب الْحِريقِ    

د ِإلَينَا َأالَّ نُْؤِمن ِلرسوٍل حتَّى يْأِتينَا ِبقُرباٍن تَْأكُلُه النَّار قُْل قَد جاءكُم رسٌل من قَبِلي ِبالْبينَاِت وِبالَِّذي قُلْـتُم                 عِه
    اِدِقينص ِإن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَِلم*      ٌل مسر كُذِّب فَقَد وكآ  فَِإن كَذَّبج ِلكن قَبِنيرِ    ءالِْكتَاِب الْمِر وبالزنَاِت ويوا ِبالْب{ 

  .]سورة آل عمران) ١٨٤-١٨١([

من ذَا الَّـِذي يقْـِرض اللّـه قَرضـا حـسنًا            {: لما نزل قوله تعالى    :قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال       
، يسأل عبـاده القـرض    ، يا محمد افتقر ربك   : قالت اليهود  ] البقرة سورة) ٢٤٥([ }فَيضاِعفَه لَه َأضعافًا كَِثيرةً   

 رواه ]سـورة آل عمـران  ) ١٨١([ اآلية }لَّقَد سِمع اللّه قَوَل الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه فَِقير ونَحن َأغِْنياء    { :فأنزل اهللا 
  .ن أبي حاتمب واهابن مردوي

سـورة  ) ١٨١([ }وقَتْلَهم اَألنِبياء ِبغَيِر حقٍّ{ : ولهذا قرنه تعالى بقوله ،ديد ووعيد  ته }سنَكْتُب ما قَالُواْ  {: وقوله
ولهذا قال ، وسيجزيهم اهللا على ذلك شر الجزاء    ،  معاملتهم لرسل اهللا   ه هذا قولهم في اهللا وهذ     : أي ]آل عمران 

سورة ) ١٨٢-١٨١([ }تْ َأيِديكُم وَأن اللّه لَيس ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيدِ      ذَِلك ِبما قَدم   *ونَقُوُل ذُوقُواْ عذَاب الْحِريقِ   { :تعالى
  .وتحقيراً وتصغيراً  يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً: أي]آل عمران

سـورة  ) ١٨٣([ }باٍن تَْأكُلُه النَّار  الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه عِهد ِإلَينَا َأالَّ نُْؤِمن ِلرسوٍل حتَّى يْأِتينَا ِبقُر           { :وقوله تعالى 
  .]آل عمران

أيضاً لهؤالء الذين زعموا أن اهللا عهد إليهم في كتبهم أن ال يؤمنوا برسول حتى يكـون                 يقول تعالى تكذيباًَ    
    قاله ابـن عبـاس      فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها،       ق بصدقة من أمته     من معجزاته أن من تصد

  .والحسن وغيرهما

 بـالحجج   :أي ]سـورة آل عمـران    ) ١٨٣([ }ٌل من قَبِلـي ِبالْبينَـاتِ     قُْل قَد جاءكُم رس   { :-عز وجل -قال اهللا   
 فلـم قـابلتموهم بالتكـذيب    : أي}فَِلم قَتَلْتُموهم{،  بنار تأكل القرابين المتقبلة : أي }وِبالَِّذي قُلْتُم {، والبراهين

  . أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل}ِإن كُنتُم صاِدِقين{وهم والمخالفة والمعاندة وقتلتم

وا ءفَِإن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسـٌل مـن قَبِلـك جـآ    { :-صلى اهللا عليه وسلم-ثم قال تعالى مسلياً لبنيه محمد    
  ."كند يِهأي ال ]سورة آل عمران) ١٨٤([ }ِبالْبينَاِت والزبِر والِْكتَاِب الْمِنيِر

  . ال يضعفنكالمعنىال يوهنك، و: وفي نسخة

ـ     ءذبوا مع ما جا   الرسل الذين كُ  من  من قبلك   بأي ال يوهنك تكذيب هؤالء لك فلك أسوة         "  :اتوا به مـن البين

، وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين        : والزبروهي الحجج والبراهين القاطعة،     
  ."أي البين الواضح الجلي: والكتاب المنير

، واهللا  الجلـي البـين الواضـح  : والكتاب المنير ،هي الكتب : والزبر، وهي الحجج والبراهين  : البينات: يقول
  .أعلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٧(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

آِئقَةُ الْموِت وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم يوم كُلُّ نَفٍْس ذَ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم * الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر

ِمن نعملَتَسو َأنفُِسكُمو تَتَّقُواْ فَِإنواْ وِبرِإن تَصا وكُواْ َأذًى كَِثيرَأشْر الَِّذين ِمنو ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين 
  .]سورة آل عمران) ١٨٦-١٨٥([} ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر

* كُلُّ من علَيها فَاٍن{ :كقوله تعالى،  جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموتخبر تعالى إخباراً عاماً يعمي"

 فهو تعالى وحده هو الحي الذي ال يموت ]سورة الرحمن) ٢٧-٢٦([ }ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم
وينفرد الواحد األحد القهار بالديمومة والبقاء ، وكذلك المالئكة وحملة العرش، والجن واإلنس يموتون

  .آخراً كما كان أوالًفيكون 

 فإذا انقضت المدة ،وهذه اآلية فيها تعزية لجميع الناس فإنه ال يبقى أحد على وجه األرض حتى يموت
 الخالئق ىوفرغت النطفة التي قدر اهللا وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام اهللا القيامة وجاز

: ولهذا قال تعالى، فال يظلم أحداً مثقال ذرة، رهاكبيرها وصغي، كثيرها وقليلها، بأعمالها جليلها وحقيرها

  ."]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم يوم الِْقيامِة{

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

صلى اهللا عليه -ه نبي -تبارك وتعالى- وجه اهللا  بعد أن}موِتكُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْ{:  هنا-تبارك وتعالى-فقوله 
رى التي يفتريها  جملة من الِف-عز وجل-وبعد أن ذكر اهللا ،  بأال يحزن إلسراع من أسرع في الكفر-وسلم
كُلُّ نَفٍْس {: بعده قال وما أشبه ذلك ]سورة آل عمران) ١٨١([ }ِإن اللّه فَِقير ونَحن َأغِْنياء{ :كقولهم، أعداؤه

  . على أن ذلك من الكالم المستأنف فيه مشىه هنا كأن-رحمه اهللا-فكالم ابن كثير  }ذَآِئقَةُ الْموِت

هؤالء وعلى كل حال ،  يربطها بما قبلها-رحمه اهللا-وبعض أهل العلم كأبي جعفر بن جرير الطبري 
 }والَ يحزنك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفِْر{ :-لمصلى اهللا عليه وس- قال لنبيه -عز وجل-ن اهللا إ: يقولون

 ويرجعون ،فإن الكل سيوافي ويموت، ب وافتراء من افترىوال تكذيب من كذّ  أي]سورة آل عمران) ١٧٦([
هذا ، فمرجع الجميع ومصيرهم إلي، والمسيء بإساءته،  فيثيب المحسن بإحسانه-عز وجل-إلى اهللا جميعاً 

    .واهللا أعلم، تباط بين اآلية وبين اآليات التي قبلها على قول هؤالءوجه االر

ب النار ونجا منها نِّ من ج: أي]سورة آل عمران) ١٨٥([ }فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ فَقَد فَاز{ :وقوله"
  ."وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز
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قد يكون أكثر ما و،  فقد فازحي عن النار وأبعد عن النارمن نُلمعنى ، واالتنحية واإلبعاد: أصل الزحزحة
  .زحزحته يعني حركته ونحيته: فيقال، تستعمل هذه اللفظة في األشياء الثقيلة التي يصعب حملها أو رفعها

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة "

فَمن زحِزح عِن النَّاِر وُأدِخَل الْجنَّةَ { :موا إن شئتءاقر ))وضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهام((
فَاز وقد ، جه بدون هذه الزيادةهذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الو ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }فَقَد

  .)١(حيحه والحاكم في مستدركهبن حبان في ص وان هذه الزيادة أبو حاتمرواه بدو

تصغير لشأن الدنيا وتحقير  ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{ :وقوله تعالى
 } وَأبقَىوالْآِخرةُ خَير* بْل تُْؤِثرون الْحياةَ الدنْيا{ :كما قال تعالى، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، ألمرها

وما ُأوِتيتُم من شَيٍء فَمتَاع الْحياِة الدنْيا وِزينَتُها وما ِعند اللَِّه خَير {:  وقال تعالى]سورة األعلى) ١٧-١٦([
س أحدكم أصبعه في اليم واهللا ما الدنيا في اآلخرة إال كما يغم((:  وفي الحديث]سورة القصص) ٦٠([ }وَأبقَى
  .)٢()) ترجع إليه بمفلينظر

، هي متاع متروكة ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{: وقال قتادة في قوله تعالى
فخذوا من هذا المتاع طاعة اهللا إن استطعتم وال قوة ،  ال إله إال هو أن تضمحل عن أهلها الذي واهللاأوشكتْ
  ."إال باهللا

المتاع هو الشيء الذي يضمحل ويزول  ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{: ولهفي ق
هو الذي يتبهرج ويتزين أمام الناظرين ومن : والغرور، النعيم الذي يضمحل هو من قبيل المتاعف، ال بقاء له
  . من الغرورفهو فكل ما غر، ولكنه ال حقيقة له، تعاطاه

 ال منافاة بينه وبين -واهللا أعلم-وهذا ، ولهذا فسر بعضهم هذه اآلية بالشيطان، وبعضهم يقول ذلك للشيطان

ذلك مما يحصل به  ففالدنيا تغره ومتاعها يستهويه، غرور: كل ما يغر اإلنسان فإنه يقول لهن األول؛ أل
فَلَا { : يقول-عز وجل-واهللا ،  فيصدق عليه هذاوكذلك الشيطان أيضاً يفعل ذلك في نفسه كثيراً، الغرور

ورنَّكُم ِباللَِّه الْغَرغُرلَا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمال تغرنكم الحياة الدنيا أي ف: بعضهم يقول، ف]سورة لقمان) ٣٣([ }تَغُر
كم الشيء الذي ال حقيقة له من ال تغرنكم الحياة وال يغرن: وعلى كل حال يمكن أن يقال، وال يغرنكم الشيطان

وال ، والشيطان يزين ذلك فهو غرور أيضاً،  يلبث أن يضمحلاليتبهرج ويتزين أمام الناظرين ثم كل ما 
  .واهللا أعلم، رجح بين هذه المعانينحتاج أن ن

فخذوا من هذا .. ":]سورة آل عمران) ١٨٥([ }وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ متَاع الْغُروِر{ :يقول ابن كثير في قوله تعالى
  ."إال باهللا وال قوة، المتاع طاعة اهللا إن استطعتم

                                                
يادة وأخرجه مع الز  ) ١١٨٧ص   / ٣ج  ) (٣٠٧٨ (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة        -أخرجه بدون الزيادة البخاري في كتاب بدء الخلق          - 1

) ٣١٧٠(وكذا الحاكم ) ٤٣٣ص  / ١٦ج ) (٧٤١٧(وابن حبان ) ٢٣٢ص  / ٥ج ) (٣٠١٣( باب تفسير سورة آل عمران     –الترمذي في كتاب التفسير     

 أعني مع الزيادة ) ٣٠١٣(وحسنه األلباني في سنن الترمذي برقم ) ٣٢٧ص  / ٢ج (

 ).٢١٩٣ص  / ٤ج ) (٢٨٥٨(اء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة باب فن - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاأخرجه مسلم في  - 2



 ٣

الغرور والخداع؛ إال وما متاعها الذي متعكموه في هذه الحياة الدنيا :  يقول-رحمه اهللا-وابن جرير الطبري 
سبب هذه الدنيا باقية بألنها ال حقيقة لها وهي مضمحلة وال تستحق أن ينصرف اإلنسان عن الدار اآلخرة ال

 الغرور والخداع هو الذي يفعل فعله في نفوسكم فيحصل االنكباب عليها والتشاغل بها عن ولكن، الفانية
  .-تبارك وتعالى-طاعة اهللا 

  هذا المتاع الذي يحصلأي أن،  الغرور من دنياكم ثم هو عائد عليكم بالفجائعفأنتم تلتذون بما متعكم: يقولو

 -عز وجل-ولذلك لما ذكر اهللا ، موه الغرور ثم ما يلبث أن يضمحل وتقع بكم الفجائع والمكارهلكم إنما متعك

سورة آل ) ١٩٨([ }خَاِلِدين ِفيها{ : فقالهل الجنةاق ال يزول وذكر الخلود بالنسبة ألذكر أنه ب، نعيم اآلخرة

ذلك ينغص عليه لذته ويكدر عليه النعيم فذا تذكر أنه مفارق لهذا إإنه ع فمتّألن اإلنسان مهما كان ي ؛]عمران
  : ولهذا قال الشاعر،صفوها

  هو الموت ليس يسبق الموت شـيء     
  

  نغص المـوت ذا الغنـى والفقيـرا         
  

والغني وهو يعيش في غاية الترف والنعيم في الدنيا إذا تذكر أنه مفارقه ، فالفقير منغص بالموت إذا تذكره
أن كل ذلك سيأتي عليه يوم ينفرط فيه و، ع بنيه وأحبابه وما أشبه ذلكوأن هذا العقد الذي قد انتظم باجتما

حتى ثم ما يلبث هذا البيت أو هذا المكان أو هذا القصر الشامخ ، فيتهافتون ويتساقطون الواحد بعد اآلخر
  .اته، إذا تذكر كل ذلك تنغصت عليه حيهذه طبيعة هذه الحياة وأن ال ترى فيه أحداً يرد الصوتيكون خراباً 

ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من { :كقوله تعالى ]سورة آل عمران) ١٨٦([ }لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم وَأنفُِسكُم{ :وقوله تعالى"
د أن ب أي ال، إلى آخر اآليتين ]سورة البقرة) ١٥٥([ }مراِتالْخَوفْ والْجوِع ونَقٍْص من اَألمواِل واألنفُِس والثَّ

ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه ، هيبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهل
  .صالبة زيد في البالء

يقول  ،]سورة آل عمران) ١٨٦([ }ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُواْ َأذًى كَِثيرا{
مسلياً لهم عما نالهم من األذى من أهل الكتاب ، تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر

وِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ فَِإن ذَِلك { :والمشركين وآمراً لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج اهللا فقال تعالى
  ."]سورة آل عمران) ١٨٦([ }ِمن عزِم اُألموِر

مما يجب عليكم أن أي ، بعض أهل العلم يفسره بعزمات األمور }فَِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر{: قوله تعالى
  .؛ ألن اهللا طلبه وأمر به وأحبه-عز وجل-تعزموا عليه لكونه عزمة من عزمات اهللا 

 ركب -اهللا عليه وسلمصلى - أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن أسامة بن زيد "
  ..."على حمار عليه قطيفة فدكية

، قطيفة: حمار تحت الراكب يقال لهما يوضع على ظهر ال ف،القطيفة هي مثل السرج الذي يوضع على الفرس
  ..رحل:  له على البعير يقال يوضعسرج والذي: على الفرس يقال لهيوضع الذي و

  . منسوبة إلى فدك قريبة من خيبر:فدكية: وقوله

حتى مر : وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال"
 وذلك قبل أن يسلم عبد اهللا بن أبي فإذا في المجلس أخالط من ،بمجلس فيه عبد اهللا بن أبي بن سلول



 ٤

 بن رواحة فلما غشيت وفي المجلس عبد اهللا، وثان واليهود والمسلمين األةالمسلمين والمشركين عبد
صلى اهللا -م رسول اهللا فسلَّ، ال تغبروا علينا: المجلس عجاجة الدابة خمر عبد اهللا بن أبي أنفه بردائه وقال

 أيها :فقال عبد اهللا بن أبي،  وقرأ عليهم القرآن-عز وجل- ودعاهم إلى اهللا  ثم وقف فنزل-عليه وسلم
ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص ،  فال تؤذنا به في مجالسنا،المرء إنه ال أحسن مما تقول إن كان حقاً

فاغشنا به في مجالسنا فإنا ، بلى يا رسول اهللا: -رضي اهللا تعالى عنه-فقال عبد اهللا بن رواحة ، عليه
صلى اهللا عليه -فلم يزل النبي ، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، نحب ذلك

 دابته فسار حتى دخل على سعد بن -صلى اهللا عليه وسلم-ثم ركب النبي ، ى سكتوا يخفضهم حت-وسلم
يريد عبد اهللا بن - ألم تسمع إلى ما قال أبو حبابيا سعد، ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال له النبي ،عبادة
 ككتاب لقد جاءفواهللا الذي أنزل عليك ال، يا رسول اهللا اعف عنه واصفح:  فقال سعد))كذا وكذا: قال -أبي

فلما أبى لى أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ع، اهللا بالحق الذي أنزل عليك
  ."اهللا ذلك بالحق الذي أعطاك اهللا شرق بذلك

  .كوا أحداً عليهم أن يتوجوه ويعصبوهي كانت عادتهم إذا ملَّأ "لى أن يتوجوه ويعصبوه ع: "يقول

فوقف في حلقه أو دخل في  أو أكل شيئاً شرب اإلنسان الماء تقال إذا  شرق أناألصل " بذلكقشِر: "وقوله
  .شرق بهذا األمر بمعنى أنه ساءه وتلكأ فيه ولم يقبله: يقالكذلك و، مجرى النفس

   فعفا عنه رسول اهللا ، فذلك الذي فعل به ما رأيت، ما أبى اهللا ذلك بالحق الذي أعطاك اهللا شرق بذلكلف"

  .)٣(-صلى اهللا عليه وسلم-

فون عن المشركين وأهل عي -مرضي اهللا تعالى عنه- وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-وكان رسول اهللا 
  ."ويصبرون على األذى، الكتاب كما أمرهم اهللا

رع الجهاد شُ أن بعدلكن ، أمروا بالصفح والعفو واإلغضاء والتجاوزحيث ، شرع الجهادأن يطبعاً هذا قبل 
  .كما حصل في قينقاع وقريظة والنضير،  يجيش الجيش-صلى اهللا عليه وسلم-ان النبي ك

) ١٨٦([ اآلية }ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُواْ َأذًى كَِثيرا{ :قال اهللا تعالى"

ير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم من بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا من ِعنِد ود كَِث{ :وقال تعالى، ]سورة آل عمران
واْ حفَحاصفُواْ وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبِد معن بِرِهَأنفُِسِهم مِبَأم اللّه ْأِتيسورة البقرة) ١٠٩([اآلية  }تَّى ي[.  

فلما غزا رسول ، حتى أذن اهللا فيهم،  يتأول في العفو ما أمره اهللا به-ى اهللا عليه وسلمصل-وكان النبي 
ن سلول ومن معه ب قال عبد اهللا بن أبي  فقتل اهللا به صناديد كفار قريش بدراً-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 على اإلسالم -ه وسلمصلى اهللا علي-فبايعوا رسول اهللا ، هذا أمر قد توجه:  األوثانةمن المشركين وعبد

  ."وأسلموا

 في القوة واالنتشار وتجاوز مرحلة البداية همضى وأخذ طريق يعني "هذا أمر قد توجه": بن أبي عبد اهللا قول
  .والضعف وما أشبه ذلك

                                                
باب في دعاء النبي  -ومسلم في كتاب الجهاد والسير   ) ١٦٦٣ / ٤ج  ) (٤٢٩٠( باب تفسير سورة آل عمران       –أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 3

 ).١٤٢٢ص  / ٣ج ) (١٧٩٨ (صلى اهللا عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين



 ٥

المقصود بالتأول هنا  " يتأول في العفو ما أمره اهللا به-صلى اهللا عليه وسلم-وكان النبي ": وقول ابن كثير
  .يمتثل فالمعنى أنه ، كذايتأول قوله تعالى:  فإذا قيل،هذا أحد معاني التأويلو، ق والعملالتطبي

،  الصبر في اهللافما له دواء إال،  بد أن يؤذىفكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فال"
  .-عز وجل- والرجوع إلى اهللا ،واالستعانة باهللا

ِذين ُأوتُواْ الِْكتَاب لَتُبينُنَّه ِللنَّاِس والَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهوِرِهم واشْتَرواْ ِبِه ثَمناً وِإذَ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ الَّ{
ونشْتَرا يم ا لَ* قَِليالً فَِبْئسواْ ِبمدمحَأن ي ونِحبيا َأتَواْ وِبم ونحفْري الَِّذين نبسالَ تَح منَّهبسلُواْ فَالَ تَحفْعي م

َأِليم ذَابع ملَهذَاِب والْع نٍة مفَازِبم *ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع اللّهِض واَألراِت واومالس لْكِللِّه م١٨٩-١٨٧([ }و (

  .]سورة آل عمران

    العهد على ألسنة األنبياء أن يؤمنوا بمحمد هذا توبيخ من اهللا وتهديد ألهل الكتاب الذين أخذ اهللا عليهم

فإذا أرسله اهللا ، ليكونوا على أهبة من أمره، هوا بذكره في الناسوأن ينو، -صلى اهللا عليه وسلم-
  ."تابعوه

حقية ما جاء به أبيان ما عرفوا من  في قضية أن هذه اآلية في أهل الكتابإلى حى نهذا التفسير واضح أنه ي
 اآلية وإن سيقت هوهذ، -رحمه اهللا-وهذا الذي مشى عليه ابن جرير ، - اهللا عليه وسلمصلى-الرسول 

ويكون ذلك ، من البيان هذا المعنى وغيره ظاهر اللفظ أعم من ذلك فيدخل فيإال أن ، لتقرير هذا المعنى
 }وه وراء ظُهوِرِهمفَنَبذُ{ :كما قال  أنهم عنهم-عز وجل-قص اهللا فأهل الكتاب ، أيضاً متوجهاً لهذه األمة

إال أنه يؤخذ منها أنه يجب ، فالبيان ال يختص بأهل الكتاب فهذه اآلية وإن كانت فيهم ]سورة آل عمران) ١٨٧([
فاهللا أخذ الميثاق على أهل الكتاب، نه للناسعلى من عرف الحق أن يبي }ونَهالَ تَكْتُمِللنَّاِس و نُنَّهي١٨٧([ }لَتُب (

 مما -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول حقية ما جاء به أكل ما يجب عليهم بيانه ومن ذلك  أي ]ل عمرانسورة آ
   .. وهكذا،بوا بهجحدوا ذلك وغيروا أوصافه وكذّلكنهم ، عرفوه في كتبهم

  بالدون الطفيفعليه من الخير في الدنيا واآلخرةفكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا ، فإذا أرسله اهللا تابعوه"

وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا ، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم، والحظ الدنيوي السخيف
الدال  فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع،  مسلكهممسلك بهمسلكهم فيصيبهم ما أصابهم وي

صلى -روي من طرق متعددة عن النبي فقد ورد في الحديث الم، على العمل الصالح وال يكتموا منه شيئاً
  .)٤())ل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارئمن س((:  أنه قال-اهللا عليه وسلم

 ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }مدواْ ِبما لَم يفْعلُواْالَ تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما َأتَواْ ويِحبون َأن يح{ :وقوله تعالى

: -صلى اهللا عليه وسلم-يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا كما جاء في الصحيحين عن النبي 

                                                
 جاء في كتمـان العلـم   ما  باب -والترمذي في كتاب العلم ) ٣٦٠ص  / ٣ج ) (٣٦٦٠ (باب كراهية منع العلم -خرجه أبو داود في كتاب العلم   أ - 4

) ٩٧ص   / ١ج  ) (٢٦٤ (باب من سئل عن علم فكتمه      -  افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم       وابن ماجه في  ) ٢٩ص   / ٥ج  ) (٢٦٤٩(

 ).٢٢٣(أللباني في مشكاة المصابيح برقم وصححه ا
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 المتشبع بما لم يعطَ((: وفي الصحيح أيضاً )٥())ا لم يزده اهللا إال قلة كاذبة ليتكثر بهىمن ادعى دعو((

  .")٦())كالبس ثوبي زور

ي قاله الحافظ ابن هذا التفسير الذ ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }رحون ِبما َأتَواِْذين يفْالَ تَحسبن الَّ{ :هذه اآلية
كل من وقع منه ذلك فهو ليس أي ، يعني أنه حمل اآلية على العموم "يعني بذلك المرائين المتكثرين: "كثير
يء فكتموه ثم لوا عن شئبأهل الكتاب الذين سفهذه اآلية على هذا االعتبار ال تختص ، من العذاب ٍجابن

هذا التفسير مشى و،  أنهم قد أعلموه وأخبروه بما سألهم عنه-صلى اهللا عليه وسلم-استحمدوا عن رسول اهللا 
قال وقد ،  لآلية على ظاهرها وهو األرجحوهو حمٌل،  كثيرعليه جماعة من المفسرين غير الحافظ ابن

ويحبون أن  والضاللة والشرك، ا أتوا من البدعةال تحسبن الذين يفرحون بم": -رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم 
  . حملها على العموم يعني أنه،تباع السنة واإلخالصاعلى  يحمدوا

 أنها مختصة بأهل الكتاب وهذا الكالم ليس محل اتفاق بين السلفوسيأتي وقول ابن عباس في اآلية مشهور 

  . ذلكتوجد أدلة تدل على خالفو، -مرضي اهللا عنه-

:  فقل-مارضي اهللا تعالى عنه- إلى ابن عباس -لبوابه–اذهب يا رافع : م أحمد أن مروان قالوروى اإلما"

: فقال ابن عباس،  أجمعونبنباً لنعذَّلئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذَّ

ذَ اللّه ِميثَاقَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب وِإذَ َأخَ{ :ثم تال ابن عباس،  إنما نزلت هذه في أهل الكتاب،وما لكم وهذه
ونشْتَرا يم ناً قَِليالً فَِبْئساْ ِبِه ثَمواشْتَرو وِرِهماء ظُهرو ذُوهفَنَب ونَهالَ تَكْتُمِللنَّاِس و نُنَّهيسورة آل ) ١٨٧([ }لَتُب

) ١٨٨([ اآلية }مدواْ ِبما لَم يفْعلُواْرحون ِبما َأتَواْ ويِحبون َأن يحالَ تَحسبن الَِّذين يفْ{ : ابن عباسوتال ]عمران

  .]سورة آل عمران

فخرجوا قد ، وأخبروه بغيره،  عن شيء فكتموه إياه-صلى اهللا عليه وسلم-سألهم النبي :  وقال ابن عباس
، حوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنهوفر، أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه

  ." والترمذي والنسائي في تفسيريهما،ومسلم، وهكذا رواه البخاري في التفسير

،  أنها نزلت في هؤالء وليس هذا من قبيل سبب النزول-رضي اهللا عنه-س اآلن هذا تفسير من ابن عبا، نعم
  .-مارضي اهللا عنه-فهذا فهم ابن عباس ، فهو من قبيل التفسير

فهذا غير ،  فلنعذبن أجمعونوأما قول مروان بأنه إن كان كذا وكذا، وعلى كل حال اآلية ظاهرها العموم
 ال يحب أن يحمد بما لم يفعل -عز وجل-ألن المؤمن الذي قد حقق اإليمان الواجب وصدق مع اهللا صحيح؛ 

 فعل فهذا عاجل بشرى المؤمنحمد بما أن يه أو سرح إن فِرلكن  ،بل قد ال يحب أن يحمد بما فعل، إطالقاً

 يتطلبه  يتمنى أن يقع فمثل هذا الفهوذلك  ولو لم يقعه يعني أن، يحب أن يحمد الذي لكن، ال إشكال فيهو

                                                

ومسلم في كتاب اإليمان    ) ٢٢٤٧ص   / ٥ج  ) (٥٧٠٠ (باب ما ينهى من السباب واللعن      -أخرجه البخاري في كتاب األدب     - 5
 / ١ج  (باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفـس مـسلمة       -

  .فقد تفرد بها مسلم )) كاذبة ليتكثر بها لم يزده اهللا إال قلةىمن ادعى دعو: ((إال هذه العبارة) ١٠٤ص 

ومسلم في كتـاب اللبـاس   ) ٢٠٠١ص  / ٥ج ) (٤٩٢١(المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة باب  – أخرجه البخاري في كتاب النكاح       - 6
 ).١٦٨١ص  / ٣ج ) (٢١٢٩(اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط  باب النهي عن التزوير في -والزينة 
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أن يحمد بما لم يفعل فهذا ال وكذلك ، ى األعمال من أجل أن يحمد وال يفعل الخير وال يقدم عل،المؤمن
وال يفعل هذا أو  ،هذااء من تبالعكس يس هو بل، -عز وجل-مع اهللا يرضى به إنسان يحترم نفسه ويصدق 

هذا ف، أجمعونولنعذبن:  قال مروانا كمالجميع ينطبق علىال ذا الكالم المقصود أن ه ف،ٍءيرضى به إال مرا
ولو ، د دليل على تخصيصهااآلية ظاهرها العموم وال يوج، والمقصود أن الكالم ليس بصحيح في معناه

 ما الذي ؛ إذ فهو في حق هذه األمة أشد لبني إسرائيلاًهذا سبب النزول فإذا كان هذا التوعد واقعن فرضنا أ
فإذا كان هذا الوصف من األوصاف ، على قدر المقام يكون المالمف، ؟يجعل هذه األمة بمنجاة ومنأى من هذا

 فإن ذلك -ها في بني إسرائيللو فرضنا أن- توعد من وقع فيه من بني إسرائيل -عز وجل-واهللا ، الذميمة
 هذه األمة أشرف من بني إسرائيل فإذا كانت، اهللا حكم عدل ال يظلم الناس شيئاًفيكون لهم ويكون لغيرهم 

  .واهللا أعلم، فإن ذلك يكون أوجب في هذه األمة، بني إسرائيل ولحقهم ذلك الوعيدلووقع ذلك 

مع أن هذه اآلية اشتهر فيها قول ابن ،  ذلك على عمومهالبخاري ومسلم تدل على أنفي تي الرواية الفولذلك 
وبناء عليه يركن اإلنسان إلى أنه ال حرج عليه إذا ،  أنها خاصة في أهل الكتاب-مارضي اهللا عنه-عباس 

  .هذا الكالم غير صحيحف، أحب أن يحمد بما لم يفعل

  من المنافقين على عهد رسول  أن رجاالً-رضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري "

 إلى الغزو تخلفوا عنه -صلى اهللا عليه وسلم-كان إذا خرج رسول اهللا ، -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 من -صلى اهللا عليه وسلم- فإذا قدم رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-حوا بمقعدهم خالف رسول اهللا روف

الَ تَحسبن الَِّذين يفْرحون ِبما َأتَواْ { : اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلتالغزو
  .")٧( وكذا رواه مسلم بنحوه]سورة آل عمران) ١٨٨([ اآلية }ويِحبون َأن يحمدواْ ِبما لَم يفْعلُواْ

ن الذي أتوه ليس هو العمل الصالح ولكن يؤخذ منه أ، على العمومسبب نزول صريح ويدل على أن اآلية هذا 
صلى -وقعودهم عن الجهاد معه  -عز وجل- ومعصية اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-وإنما هو مخالفة الرسول 

، -عليه الصالة والسالم-يفرحون بما أتوا من التخلف عن الغزو مع رسول اهللا أي أنهم  -اهللا عليه وسلم
 ،شك أن هذا ليس من أوصاف أهل النجاة ل من فرح بالمعصية وأحب أن يحمد بما لم يفعل فالعلى كل حاو

  ذكر-عز وجل-ولكن اهللا ، فهذا أمر ال إشكال فيه، بما فعل من األعمال الطيبة الصالحةوأما فرح اإلنسان 

يفْرحون { :فإذا جعلنا قوله ، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،يفرحون بما أتواأنهم : هما، أمرين اثنينهنا 
ويِحبون َأن يحمدواْ { ،بما أتوا من العمل الصالح مثالً: على عمومها وقلنا ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }ِبما َأتَواْ

ى هذا  إضافة إلى أعماله فإن اجتماع هذا إليكون متكثراً بهذاعنى أنه بم ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }ِبما لَم يفْعلُواْ
  .أمر ال يليق وال يحسن وال يجمل بالمؤمن

ويِحبون َأن يحمدواْ ِبما لَم {، يعني من المخالفة ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْرحون ِبما َأتَواْ{بأن : وأما إذا قلنا
م ويحبون أن يحمدوا ال يعملون الصالحات ويفرحون بمخالفاته بمعنى أنهم ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْعلُواْ

  . المسألةفبهذا االعتبار تكون قد اتضحت، بشيء لم يفعلوه

                                                
 كتاب صـفات المنـافقين وأحكـامهم   ومسلم في ) ١٦٦٤ص  / ٤ج ) (٤٢٩١( باب تفسير سورة آل عمران     – أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 7

 ).٢١٤٢ص  / ٤ج ) (٢٧٧٧(
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، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }فَالَ تَحسبنَّهم ِبمفَازٍة من الْعذَاِب{ :وقوله تعالى"
  ."أي ال يحسبون أنهم ناجون من العذاب، وبالياء على اإلخبار عنهم

  يكون الخطاب للنبي ، فعلى األولى)حسبنيال (بالياء قرئت ت بالتاء وئ قر}الَ تَحسبن الَِّذين يفْرحون{: قوله

يكون ) ال يحسبن: ( وعلى القراءة الثانية،يكون أيضاً متوجهاً إلى األمةبالتالي  و،-صلى اهللا عليه وسلم-
  .-عز وجل-نجاة من عذاب اهللا مفعل القبيح أنهم بال يظن هؤالء الذين وقعوا في هذا الالمعنى 

  ."}ولهم عذاب أليم{: ولهذا قال تعالى،  بل البد لهم منه ال يحسبون أنهم ناجون من العذابأي"

وهذا هو ، المعصية أنه بما أتوا من يدل على ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْرحون ِبما َأتَواْ{ : سبب نزول قولهاًإذ
 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ،يفرحون بما أتوا من البدعة والضاللة والشرك:  بقولهبن القيمالذي فسره ا

  .الخ ..من السنة

 من العمل الطيب فإن هذا ال يشكل؛ ألنه  بأنه]سورة آل عمران) ١٨٨([ }يفْرحون ِبما َأتَواْ{{: قولهوإذا فسر 
 المعنى لكن، هذا وهذا، ]سورة آل عمران) ١٨٨([ }ن يحمدواْ ِبما لَم يفْعلُواْويِحبون َأ{ :قوله أي بمرتبط بما بعده

ويرجح هذا ، -صلى اهللا عليه وسلم-أتوا من المخالفة والمعصية والقعود عن رسول اهللا األول أقرب، أي بما 
م ال يفرحون فه، و اليهودأائيين أو المنافقين رأن من كانت هذه صفتهم من الم: واألمر الثاني،  النزولسبب

  .ثناء الناس وإطراؤهم وإنما همهم بالعمل الطيب الصالح

 هو :أي ]سورة آل عمران) ١٨٩([ }وِللِّه ملْك السماواِت واَألرِض واللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{ :ثم قال تعالى"
فإنه ، واحذروا غضبه ونقمته، ال تخالفوهفهابوه و، فال يعجزه شيء، والقادر على كل شيء، مالك كل شيء

  .والقدير الذي ال أقدر منه، العظيم الذي ال أعظم منه

الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياما * ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت لُِّأوِلي األلْباِب{
لَىعا وودقُعو ذَابفَِقنَا ع انَكحباِطالً سذا با خَلَقْتَ هنَا مبِض راَألراِت واومِفي خَلِْق الس ونتَفَكَّريو نُوِبِهمج 

ِمعنَا منَاِديا ينَاِدي ِلِإليماِن ربنَا ِإنَّنَا س* ا ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍرربنَا ِإنَّك من تُدِخِل النَّار فَقَد َأخْزيتَه وم* النَّاِر
ربنَا وآِتنَا ما وعدتَّنَا علَى * َأن آِمنُواْ ِبربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا وتَوفَّنَا مع األبراِر

  ].سورة آل عمران) ١٩٤-١٩٠([ } ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعادرسِلك والَ تُخِْزنَا يوم الِْقيامِة

وهذه في انخفاضها ،  هذه في ارتفاعها واتساعها: أي}ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض{: يقول اهللا تعالى
 وجبال وبحار، وما فيهما من اآليات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت، ضاعهاتاوكثافتها و

  .وزروع وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة األلوان والروائح والطعوم والخواص، وقفار وأشجار ونبات

ثم يعتدالن ، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، هما الطول والقصرضا وتقارمتعاقبه :أي }واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر{
  ."ذي كان طويالًيأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر ال ثم

يعني  اختالف الليل والنهار: بعض أهل العلم يقولف،  جمع بين المعنيين هنا-رحمه اهللا- كثير الحافظ ابن
فالليل يأخذ من النهار كما هو ، هو ما يحصل من الطول والقصر: وبعضهم يقول، هذا يأتي بعد هذا، التعاقب

 :داخل في قوله -واهللا أعلم-فكل ذلك ، في الصيفوالنهار يأخذ من الليل كما هو ، الحال في الشتاء

  .جمع بين المعنيين -رحمه اهللا– فابن كثير }واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر{
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 أي العقول ]سورة آل عمران) ١٩٠([ }آلياٍت لُِّأوِلي األلْباِب{ :ولهذا قال تعالى، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم"
وليسوا كالصم البكم الذين ال يعقلون الذين قال اهللا ،  على جلياتهاك األشياء بحقائقهاالتامة الذكية التي تدر

وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه * وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها معِرضون{ :فيهم
شِْركُونم مهسورة يوسف) ١٠٦-١٠٥([ }ِإالَّ و[.  

سورة آل ) ١٩١([ }الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنُوِبِهم{ :ثم وصف تعالى أولي األلباب فقال
     أن رسول اهللا  -مارضي اهللا تعالى عنه-كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين  ]عمران

 أي ال )٨()) قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبصلِّ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-
  ."وألسنتهم  ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهميقطعون

وقد يكون ما ، المعنى أعم من هذالكن ،  بالصالة ويحتج عليه بهذا الحديثذاه بعض أهل العلم يخصص
فَِإذَا قَضيتُم { : يقول-عز وجل- فإن اآلية أعم من هذا واهللا وإال،  إنما هو من قبيل التفسير بالمثالهذكرو

نُوِبكُملَى جعا وودقُعا وامِقي واْ اللّهالَةَ فَاذْكُرسورة النساء) ١٠٣([ }الص[.  

وذلك أن الذكر ال يكلف شيئاً وال يحتاج إلى أن ،  ذكر هذه األحوال في الذكر-عز وجل-فالحاصل أن اهللا 
 - تبارك وتعالى– وإنما يذكر اإلنسان ربه،  في حال معينة من قيام أو قعود أو استقبال للقبلة أو نحو هذايكون

قال ، إال مقروناً بالكثرةهذكر في القرآن حينما يؤمر به أو يثنى على أهلالذكر في كل الحاالت ولهذا ال يكاد ي 
وقال  ]سورة األحزاب) ٤٢-٤١([ }وسبحوه بكْرةً وَأِصيلًا *ه ِذكْرا كَِثيرايا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّ{ :تعالى
 فالذكر ليس كالصالة أو الصيام أو الحج أو ]سورة األحزاب) ٣٥([ }والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيرا والذَّاِكراِت{ :تعالى

هو كذلك يذكره و و-عز وجل-ى فراشه يذكر اهللا اإلنسان عل، فنحو هذا وإنما هو شيء ال يتطلب كلفة زائدة
  . وهكذا في كل األحواليمشي

 يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة : أي]سورة آل عمران) ١٩١([ }ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض{"
  .على عظمة الخالق وقدرته وعلمه واختياره ورحمته

وكََأين من { :لبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقااهللا تعالى من ال يعت وقد ذم
ونِرضعا منْهع مها وهلَيع ونرمِض ياَألراِت واومٍة ِفي السآي *شِْركُونم مهِباللِّه ِإالَّ و مهَأكْثَر ْؤِمنا يمو{ 

  .]سورة يوسف) ١٠٦-١٠٥([

اماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات الذين يذكرون اهللا قي اده المؤمنينومدح عب
ت هذا الخلق عبثاً بل قأي ما خل ]سورة آل عمران) ١٩١([ }ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باِطالً{ :قائلين، واألرض

  ."بالحق

 }رِض ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب النَّاِرويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَأل{ :قوله تعالى

أن  -واألقرب واهللا أعلم-هي إشارة للقريب  }ما خَلَقْتَ هذا{: اإلشارة في قوله ]سورة آل عمران) ١٩١([
 ،"ت هذا الخلق عبثاً قخلأي ما ": قال، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير هنا  ما خلقت هذا الخلق،المقصود بها

ما خَلَقْتَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب { ،بالدعاء بعده  واحتج له-رحمه اهللا-ابن جرير ذا المعنى هاختار و
                                                

 ).٣٧٦ص  / ١ج ) (١٠٦٦ (صلى على جنباً اعدباب إذا لم يطق ق -أبواب تقصير الصالة أخرجه البخاري في  - 8
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وإنما خلقتهم لحكمة ،  سبحانك أن تكون قد خلقت هذا الخلق من غير حكمة:أي ]سورة آل عمران) ١٩١([ }النَّاِر
  .خلقهم ألمر عظيماهللا ف،  المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إذا وافوا يوم القيامةفتجازي، عظيمة

     نفي الباطلية كما يقول الحافظ ابن القيم  }ما خَلَقْتَ هذا باِطالً{ :وقوله هنا في نفي الخلق أن يكون باطالً

فبيان هذه ، الخلق لحكمة عظيمة أوغل في بيان المعنى المقصود والداللة عليه وذلك أن هذا -رحمه اهللا-
  عندهالحكمة كلها أمر يطول وصفه وبيان البعض من الحكم قد تقف؛ ألن بيان م كما هي أمر يطولكَالِح

ما خَلَقْتَ هذا {: لكن حينما يقال ، وتتوهم أن تلك هي الحكمة فحسبما سواه عليه وتغيب عاألذهان وتقتصر
  ..، واهللا أعلمعظيم ه خلق لمعنىيدل على أننفي الباطلية  ف}باِطالً

ثم ، وا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنىءأي ما خلقت هذا الخلق عبثاً بل بالحق لتجزي الذين أسا"
  ."ثلعبنزهوه عن ا

 كَفَروا فَويٌل لِّلَِّذين وما خَلَقْنَا السماء والَْأرض وما بينَهما باِطلًا ذَِلك ظَن الَِّذين{ :ي كما في قوله تعالىأ
  .باطالًوا عبثاً م خلقه-تبارك وتعالى-فهم الذين يظنون أن اهللا  ]سورة ص) ٢٧([ }كَفَروا ِمن النَّاِر

،  يا من خلق الخلق بالحق والعدل: أي}فَِقنَا عذَاب النَّاِر{، عن أن تخلق شيئاً باطالً :أي }سبحانَك{ :فقالوا"
ضنا ألعمال ترضى بها وقي،  عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتكيا من هو منزه

  .ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك األليم، عنا

وما ِللظَّاِلِمين ِمن { لجمعأي أهنته وأظهرت خزيه ألهل ا }ربنَا ِإنَّك من تُدِخِل النَّار فَقَد َأخْزيتَه{ :ثم قالوا
  ."]سورة آل عمران) ١٩٢([ }َأنصاٍر

  . ذب فقد لحقه الخزي وافتضح وأذل وأهينبمعنى اإلذالل واإلهانة والفضيحة؛ ألن من ع: الخزي

م عما  يوم القيامة ال مجير لهم منك وال محيد له: أي]سورة آل عمران) ١٩٢([ }وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر{"
  .أردت بهم

 :-صلى اهللا عليه وسلم- يدعو إلى اإليمان وهو الرسول اً داعي:أي }ربنَا ِإنَّنَا سِمعنَا منَاِديا ينَاِدي ِلِإليماِن{

 } لَنَا ذُنُوبنَاربنَا فَاغِْفر{ ،أي فاستجبنا له واتبعناه }فَآمنَّا{منوا بربكم آ:  يقول: أي}َأن آِمنُواْ ِبربكُم فَآمنَّا{

وتَوفَّنَا مع {فيما بيننا وبينك  }وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا{  استرها: أي}فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا{،  بإيماننا وإتباعنا نبيك:أي
  ."]سورة آل عمران) ١٩٣([ }األبراِر

 معناه }وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا ر لَنَا ذُنُوبنَافَاغِْف{  يكونفمن يقول بالترادف، ر وذكر التكفير للسيئاتفْذكر الغَ
، استرها وقنا شؤمها أي }فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا{: ر والتكفير يكون معنىفْ بين الغَوعلى قول من يفرق، واحد
  . عناامحهاأي المحو واإلزالة معناه  }وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا{ ويكون

بأن إما ، وبعضهم يفرق بين هذا وهذا، هو شيء واحد: السيئات من يقول بالترادف يقولولذنوب لة وبالنسب
عز -يتعلق بحقوق الخلق واآلخر بحقوق اهللا  أو أن البعض، لصغائر واآلخر من الكبائربجعل البعض من ا

تدل  السيئةة ولكن لفظ،  والسيئات هي المعاصي،فالحاصل أن الذنوب هي المعاصي،  أو نحو ذلك-وجل
أنها ب أو لوصفها هءنظر إليه في ديوان عمله فإن ذلك مما يسوفإذا ، هو أن ذلك يسوء صاحبهو ىعلى معن

  .فهي موصوفة بذلكمقابل الحسنة  سيئة
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  ."ألحقنا بالصالحين: أي ]سورة آل عمران) ١٩٣([ }وتَوفَّنَا مع األبراِر{"

 أي توفنا في }وتَوفَّنَا مع األبراِر{: فقوله،  واحشرنا محشرهمقبضنا في عداد األبرارا  معناهألحقنا بالصالحين
  .-رحمه اهللا-كما يقول ابن جرير الطبري ، واحشرنا محشرهم، عدادهم

"}ِلكسلَى ردتَّنَا ععا وآِتنَا منَا وبمعناه : وقيل،  معناه على اإليمان برسلك:قيل ]عمران سورة آل) ١٩٤([ }ر
  ." وهذا أظهرسلك،على ألسنة ر

}ِلكسلَى ردتَّنَا ععا وآِتنَا منَا وبهذا  ،على اإليمان بهم أو على ما ورد على ألسنتهم من الوعد بالجزاءأي  }ر
وهو ، الراجح المتبادر الذي رجحه هنا ابن كثيرو ]سورة آل عمران) ١٩٤([ }ما وعدتَّنَا علَى رسِلك{ معنى

مع أن المعنى األول ،  ما وعدتنا على ألسنة رسلك أي،المحققين كابن جرير وابن القيماختيار جماعة من 
  . بعيدة يقول غير هذا لكنها معاٍنموبعضه، تحتمله اآلية

  ."وس الخالئقء على ر:أي ]سورة آل عمران) ١٩٤([ }والَ تُخِْزنَا يوم الِْقيامِة{"

  . ومن عذب فقد افتضح،ره وفضح فقد عذبتك ست ومن ه،ال تهتك سترنا وال تفضحناي أ

"}ادالَ تُخِْلفُ الِْميع بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك ال:  أي}ِإنَّك".  

 لكن الذي ،يعني البعث والقيامة }الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ -رحمه اهللا- المعنى الذي ذكره ابن كثير  أنالحظ هناي
هم سألوا نوهو أ، المذكور قبله : أي}ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ وما يدل عليه ظاهر القرآن -واهللا أعلم-ظهر ي

 وذلك من الجزاء الحسن -عليهم الصالة والسالم-ربهم أن يوفي لهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل 
 أهل العلم كالحافظ ابن ل بعضحِمي لكن ]سورة آل عمران) ١٩٤([ }ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ :فيقولون، والثواب

 }ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{: ربما استشكلوا قولهم أنهم كثير وجماعة ممن فسروا بمثل هذا على هذا التفسير

  أهلويوفي،  ال يخلف وعده-عز وجل-كيف يقولون هذا في مقام الدعاء واهللا  ]سورة آل عمران) ١٩٤([

) ١٩٤([ }ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعاد{ :فكيف يقولون نسألك الثواب الذي وعدتنا على ألسنة الرسل، إلحسان بالثوابا

ظن أن أهل اإليمان يقولون مثل غير مستحسن وال يوفكأنهم رأوا أن هذا أمر غير الئق ، ؟]سورة آل عمران
 }ا وعدتَّنَا علَى رسِلك والَ تُخِْزنَا يوم الِْقيامِة ِإنَّك الَ تُخِْلفُ الِْميعادربنَا وآِتنَا م{ ،والمعنى ال إشكال فيه، هذا

؛ ألن ذلك يتوقف  ويطلبونه الثواب وإنجاز ما وعدهم-عز وجل- فهم يستعينون باهللا ]سورة آل عمران) ١٩٤([
  أي أن،ه ذلك من شروط العمل الصالحعلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع من اإلخالص والمتابعة وما أشب

واألذى وما أشبه هذا يكون على عقيدة صحيحة ويرتفع عنه أسباب الحبوط من العجب وإتباع الصدقات بالمن 
ن اآلية وفتك -رحمه اهللا-مما تحبط به األعمال فيكون ذلك مضمناً لهذا المعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم 

هو ثناء على ف،  ويتقبله- وجلعز-لعمل الصالح الذي يرضاه اهللا ل التوفيق -عالىتبارك وت-متضمنة لسؤاله 
أثبنا وجازنا :  في مقام الدعاء يقولونمنهأ  وهو كيف،كما ذكرتعند بعض المفسرين هو اهللا لكن اإلشكال 

  . ؟على أعمالنا الصالحة إنك ال تخلف الميعاد

كان يقرأ هذه اآليات العشر من آخر آل عمران إذا قام من  -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت أن رسول اهللا "
 عند بتُّ: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس  -تعالى رحمه اهللا- البخاري فروى، الليل لتهجده

فلما كان ثلث الليل اآلخر ،  مع أهله ساعة ثم رقد-صلى اهللا عليه وسلم-خالتي ميمونة فتحدث رسول اهللا 



 ١٢

 }ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت لُِّأوِلي األلْباِب{ :السماء فقالقعد فنظر إلى 

، ثم أذن بالل فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح، فصلى إحدى عشرة ركعةثم قام فتوضأ واستن 
  .)٩(وكذا رواه مسلم

  وعبيد بن عمير إلى-مارضي اهللا تعالى عنه- أنا وابن عمر تانطلق: قالوروى ابن مردويه عن عطاء 

يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ : فقالت، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب -ارضي اهللا تعالى عنه-عائشة 
     أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهللا،ذرينا: فقال ابن عمر، زر غباً تزدد حباً: قول الشاعر: قال

: ثم قال، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي، كل أمره كان عجباً: فبكت وقالت -صلى اهللا عليه وسلم-

فقام إلى القربة ، د لربكإني أحب أن تعبوواهللا إني ألحب قربك : فقلت:  قالت))عز وجلذريني أتعبد لربي ((
ثم اضطجع ،  األرضثم سجد فبكى حتى بلَّ،  لحيتهثم قام يصلي فبكى حتى بلَّ،  الماءفتوضاً ولم يكثر صب

فر اهللا لك  ما يبكيك وقد غ،يا رسول اهللا: فقال: على جنبه فبكى حتى إذا أتى بالل يؤذنه بصالة الصبح قالت
ِإن ِفي { : في هذه الليلةوما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي، ويحك يا بالل((: فقالذنبك ما تقدم وما تأخر؟ 

اِبخَلِْق السِلي األلْباٍت لُِّأواِر آليالنَّهِل واخِْتالَِف اللَّيِض واَألراِت واوويل لمن قرأها ولم يتفكر ((: ثم قال }م
 .")١٠())فيها

                                                
باب  - كتاب صالة المسافرين وقصرهاومسلم في ) ١٦٦٥ص  / ٤ج  ()١٦٦٥( باب تفسير سورة آل عمران –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 9

 ).٥٢٥ص  / ١ج ) (٧٦٣ (الدعاء في صالة الليل وقيامه

 .إسناده صحيح على شرط مسلم:  شعيب األرنؤوطقالو) ٣٨٦ص  / ٢ج ) (٦٢٠(أخرجه ابن حبان  - 10



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٨(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هم ربهم َأنِّـي الَ ُأِضـيع   فَاستَجاب لَ{ : في تفسير قوله تعالى  -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
                 ـاِرِهمواْ ِمـن ِديُأخِْرجواْ وراجه ٍض فَالَِّذينعن بكُم مضعُأنثَى ب ن ذَكٍَر َأونكُم ماِمٍل مَل عمع

هم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتهـا      وُأوذُواْ ِفي سِبيِلي وقَاتَلُواْ وقُِتلُواْ ُألكَفِّرن عنْهم سيَئاِتِهم وُألدِخلَنَّ        
  .]سورة آل عمران) ١٩٥[( }اَألنْهار ثَوابا من ِعنِد اللِّه واللّه ِعنده حسن الثَّواِب

  .فأجابهم:  أي}فَاستَجاب لَهم ربهم{: يقول تعالى"

رضـي اهللا  -قالـت أم سـلمة    : روى سعيد بن منصور عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال           
: فأنزل اهللا تعـالى   ، يا رسول اهللا، ال نسمع اهللا ذكر النساء في الهجرة بشيء          : -تعالى عنها 

 إلى آخر اآلية، وقالـت  }فَاستَجاب لَهم ربهم َأنِّي الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر َأو ُأنثَى         {
صـحيح علـى   :  الحاكم في مستدركه ثم قالوقد رواه، عينة قدمت علينا  ظهي أول   : األنصار

  .)١(شرط البخاري ولم يخرجاه

قال : أي،  هذا تفسير لإلجابة   }َأنِّي الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر َأو ُأنثَى         {: وقوله تعالى 
بل يوفى كل عامل بقسط عمله مـن ذكـر أو           ، لهم مجيباً لهم أنه ال يضيع عمل عامل لديه        

  .أنثى

  ."جميعكم في ثوابي سواء:  أي}بعضكُم من بعٍض{: قولهو

  : وأما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

ال ، كم سـواء  ء رجالكم ونسا  أي أن " جميعكم في ثوابي سواء   :  أي }بعضكُم من بعضٍ  {: فقوله
،  للعـاملين -عز وجـل -لدليل والثواب الذي يعطيه اهللا فرق بينهم في الطاعة إال ما دل عليه ا  

وابـن  ، هكذا فسره جماعة من أهل العلـم      ، والنساء كالرجال ، فالرجال كالنساء جزاؤهم واحد   
، في الملة والنصرة والدين   :  أي }بعضكُم من بعضٍ  {:  حيث قال  ، ذكر نحوه  -رحمه اهللا -جرير  

، ال فرق بـين الرجـال والنـساء       ، ب فأنتم فيه سواء   وحكم جميعكم وما أنا فاعل بكم من الثوا       
 -عـز وجـل  -فالمرأة ليس لها نصف األجر إذا عملت عمالً صالحاً وإنما هي كالرجل، واهللا    

                                                
 / ٥ج  ) (٣٠٢٣( باب تفسير سورة النساء      – وسلم   اهللا صلى اهللا عليه   -كتاب تفسير القرآن عن رسول       أخرجه الترمذي في     - 1

  ).٣٠٢٣(وصححه األلباني في صحيح الترمذي برقم ) ٨١ص  / ١ج (وهو في تفسير سعيد بن منصور ) ٢٣٧ص 
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أي أنه ال    }بعضكُم من بعضٍ  {فهذا معنى   ، وعد من أحسن عمالً أن يوفى له أجره بغير حساب         
  .يضيع عمل عامل منهم ذكراً كان أو أنثى

  ."تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار اإليمان:  أي}الَِّذين هاجرواْفَ{"

 الحبشة لم تكن من     إلىفالهجرة  ، وإال فالهجرة أوسع من هذا    ، هذا المعنى المشهور في الهجرة    
 شرك إلـى دار شـرك      قبيل االنتقال من دار الشرك إلى دار اإلسالم بل كانت انتقاالً من دار            

ة هي انتقال المؤمن إلى المكان الذي يأمن فيه بحيث يستطيع أن يعبد             لكن الهجرة الشرعي  ، آخر
قد تكون إلى بالد الـشرك وقـد   و ،هذه هي الهجرة الشرعية   ، ربه من غير خوف وال مضايقة     

  .تكون إلى بالد اإلسالم

  .وفارقوا األحباب واإلخوان والخالن والجيران، أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار اإليمان"

وهم إلى الخروج من بـين      ئضايقهم المشركون باألذى حتى ألج    :  أي }خِْرجواْ ِمن ِدياِرِهم  وُأ{
  ."أظهرهم

 ،م مـن بلـده  م وأخرجوهمهذا التفسير الذي ذكره يبين حقيقة الواقع؛ ألن المشركين ما أخذوه          
، فيـه وإنما ضيقوا عليهم فاضطروهم إلى الخروج فكان ذلك من قبيل اإلخراج؛ ألنهم تسببوا              

) ١٣[( }وكََأين من قَريٍة ِهي َأشَد قُوةً من قَريِتك الَِّتـي َأخْرجتْـك           {: -عز وجل -كما قال اهللا    

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     - مع أن المشركين بذلوا ما يستطيعون في حصار النبي           ]سورة محمد 

صلى اهللا عليـه  - لرسول اهللا لكن لما كانوا متسببين بذلك لمضايقتهم، وكانوا يتخوفون خروجه 
  .إنهم أخرجوهم:  وألصحابه صح أن يقال-وسلم

إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم      :  أي ]سورة آل عمران  ) ١٩٥[( }وُأوذُواْ ِفي سِبيِلي  { :ولهذا قال "
سورة ) ١[( } ربكُميخِْرجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤِمنُوا ِباللَّهِ   {: كما قال تعالى  ، آمنوا باهللا وحده  

  .]سورة البروج) ٨[( }وما نَقَموا ِمنْهم ِإلَّا َأن يْؤِمنُوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِد{ : وقال تعالى]الممتحنة

 هذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل ]سورة آل عمران) ١٩٥[( }وقَاتَلُواْ وقُِتلُواْ{ :وقوله تعالى 
  ." ويعفر وجهه بدمه وترابهاهللا فيعقر جواده

، وهي تدل على التكثيـر ) وقاتلوا وقُتِّلوا: (-قراءة أبي عامر وابن كثير  -وفي القراءة األخرى    
والواو ال تدل علـى  ) تلوا وقاتلواوقُ: (وفي قراءة حمزة والكسائي ، فزيادة المبنى لزيادة المعنى   

  :ى هذه القراءة كما قال الشاعرفال يشكل المعنى عل، الترتيب وإنما تدل على مطلق الجمع

ــد حــرة واقــم ــا عن   فــإن تقتلون
 

  فلسنا على اإلسالم أول مـن قتـل        
 

فقد ، وهو لم يقتل وإنما المقصود أن بعضهم قد وقع عليه القتل          ، تقتلونا: هو حي ويتكلم ويقول   
فالمقـصود أن الـواو ال      ، وقد يطلق ذلك على قتل الكل     ، يطلق ذلك على وقوعه على البعض     

  .ضي الترتيبتقت
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يا رسول اهللا أرأيت إن قتلت فـي سـبيل اهللا صـابراً             : وقد ثبت في الصحيح أن رجالً قال      "
 فأعـاد  ))؟كيف قلت((:  ثم قال))نعم((: محتسباً مقبالً غير مدبر أيكفِّر اهللا عني خطاياي؟ قال   

ُألكَفِّرن عنْهم  { :لى ولهذا قال تعا   )٢()) قاله لي جبريل آنفاً    ،ننعم إال الدي  ((: فقال، عليه ما قال  
      ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج مِخلَنَّهُألدو َئاِتِهميتجري فـي   : أي ]سورة آل عمران  ) ١٩٥[( }س

خاللها األنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماٍء غير آسن، وغير ذلك مما ال                
  . بشرعين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب

 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنـه  ]سورة آل عمـران ) ١٩٥[( }ثَوابا من ِعنِد اللّهِ  { :وقوله
  ."عظيم؛ ألن العظيم الكريم ال يعطي إال جزيالً كثيراً

  .ثيبنهم ثواباً كائناً من عند اهللا، والثواب هنا مصدر مؤكِّد أي ُأل}ثَوابا من ِعنِد اللِّه{

 أي عنده حسن الجزاء لمن      ]سورة آل عمران  ) ١٩٥[( }واللّه ِعنده حسن الثَّوابِ   { :ىوقوله تعال "
  .عمل صالحاً

لَِكِن الَِّذين * متَاع قَِليٌل ثُم مْأواهم جهنَّم وِبْئس الِْمهاد* الَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد{
 اْ راللّـِه               اتَّقَو ا ِعندمِعنِد اللِّه و نالً ما نُزِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاتٌ تَجج ملَه مهب

  .]سورة آل عمران) ١٩٨-١٩٦[( }خَير لَِّألبراِر

ال تنظروا إلى ما هؤالء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور فعمـا      : يقول تعالى 
 لهم فيما هم فيـه  فإنما نمد، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، ليل يزول هذا كله عنهم  ق

  .وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، استدراجاً

ـ             {:وهذه اآلية كقوله تعالى    بهم ِفـي   ما يجاِدُل ِفي آياِت اللَِّه ِإلَّا الَِّذين كَفَروا فَلَا يغْـررك تَقَلُّ
متَاع ِفي * ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحون{: ، وقال تعالى]سورة غافر) ٤[( }الِْبلَاِد

          ونكْفُرا كَانُواْ يِبم الشَِّديد ذَابالْع منُِذيقُه ثُم مهِجعرنَا مِإلَي ا ثُمنْيـ  ) ٧٠-٦٩[( }الد  ]ونسسورة ي

 : وقـال تعـالى  ]سورة لقمـان ) ٢٤[( }نُمتِّعهم قَِليلًا ثُم نَضطَرهم ِإلَى عذَاٍب غَِليٍظ{ :وقال تعالى 

َأفَمـن وعـدنَاه    { :وقال تعالى ،  أي قليالً  ]سورة الطارق ) ١٧[( }فَمهِل الْكَاِفِرين َأمِهلْهم رويدا   {
 } كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياِة الدنْيا ثُم هو يوم الِْقيامِة ِمـن الْمحـضِرين             وعدا حسنًا فَهو لَاِقيهِ   

 : وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قـال بعـده            ]سورة القصص ) ٦١[(

} حِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها نُزالً من ِعنِد اللّـهِ        لَِكِن الَِّذين اتَّقَواْ ربهم لَهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَ        {

سورة آل  ) ١٩٨[( }وما ِعند اللِّه خَير لَِّألبرارِ    { ضيافة من عند اهللا   :  أي ]سورة آل عمران  ) ١٩٨[(
  .]عمران

                                                
  .)١٥٠١ص  / ٣ج ) (١٨٨٥( باب من قتل في سبيل اهللا كفرت خطاياه إال الدين -أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة  - 2
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ما من مـؤمن إال  :  أنه كان يقول-رضي اهللا تعالى عنه  -وروى ابن جرير عن أبي الدرداء       
ومـا  {: ومن لم يصدقني فإن اهللا يقـول      ، وما من كافر إال والموت خير له      ، الموت خير له  و

والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ َأنَّما نُمِلـي       { : ويقول ]سورة آل عمران  ) ١٩٨[( }ِعند اللِّه خَير لَِّألبرارِ   
]سورة آل عمران) ١٧٨[( }يزدادواْ ِإثْما ولَهم عذَاب مِهينلَهم خَير لَِّأنفُِسِهم ِإنَّما نُمِلي لَهم ِل

)٣(".  

  لما سئل عن خيـر النـاس       -عليه الصالة والسالم  – حديث النبي ه  يخالفقول أبي الدرداء هذا     

 ال يتمنين أحدكم الموت إما محـسناً      ((:  أيضاً قولهو، )٤())لهممن طال عمره وحسن ع    ((: فقال

 يتوب ويراجع، أما إن مـات   أن أي لعله  )٥()) فلعله أن يستعتب    وإما مسيئاً  يراًفلعله أن يزداد خ   
  .ولم يتب بعد طول العمر فال شك أن هذا أكثر لذنوبه وجرائمه وأشد لحسابه

 هذا جاء موضحاً في كتاب اهللا     ]سورة آل عمران  ) ١٩٨[( }وما ِعند اللِّه خَير لَِّألبرارِ    {: وفي قوله 
ِإن { : وكقوله ]سورة المطففين ) ٢٢[( }ِإن الَْأبرار لَِفي نَِعيمٍ   { : آيات كثيرة كقوله   في، -عز وجل -

 إلى غير ذلك من اآليـات  ]سورة اإلنـسان ) ٥[( }الَْأبرار يشْربون ِمن كَْأٍس كَان ِمزاجها كَافُورا   
  . وحباهم به-عز وجل-الدالة على نعيمهم وما أعطاهم اهللا 

ثَوابا من ِعنِد   { : يقال فيه كما قيل في قوله      ]سورة آل عمران  ) ١٩٨[( }نُزالً من ِعنِد اللّهِ   { :وقوله
والنزل في األصل هو المكان المهيأ ، زل مصدر مؤكد أي أن النُّ ]سورة آل عمـران   ) ١٩٥[( }اللِّه

  .المعد للضيف

 وما ُأنِزَل ِإلَيكُم ومآ ُأنِزَل ِإلَيِهم خَاِشِعين ِللِّه الَ يشْتَرون وِإن ِمن َأهِل الِْكتَاِب لَمن يْؤِمن ِباللِّه{"
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ * ِبآياِت اللِّه ثَمنًا قَِليالً ُأولَِئك لَهم َأجرهم ِعند ربِهم ِإن اللّه سِريع الِْحسابِ    

رواْ واِبرصواْ وِبراصونتُفِْلح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهسورة آل عمران) ٢٠٠-١٩٩[( }اِبطُواْ و[.  

يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون باهللا حق اإليمان وبما أنزل على محمـد           
:  أي ، مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون هللا           -صلى اهللا عليه وسلم   -

  .ضعون متذللون بين يديهمطيعون له خا

صلى اهللا -ال يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد  :  أي }الَ يشْتَرون ِبآياِت اللِّه ثَمنًا قَِليالً     {
وهؤالء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم ،  وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته-عليه وسلم

الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب ِمن    { :لقصصوقد قال تعالى في سورة ا     ، سواء كانوا هوداً أو نصارى    
   ْؤِمنُونم ِبِه يِلِه هِلـِه                 * قَبنَا ِإنَّا كُنَّـا ِمـن قَببقُّ ِمن رالْح نَّا ِبِه ِإنَّهقَالُوا آم ِهملَيتْلَى عِإذَا يو

ِلِمينسوا     * مربا صِن ِبمتَيرم مهرَأج نْؤتَوي لَِئكوقد قـال  ، ]سورة القصص) ٥٤-٥٢ [(اآلية} ُأو

                                                
 ).٤٩٦ص  / ٧ ج(تفسير الطبري  - 3

 ٤ج ) (١٧٧١٦(وأحمد ) ٥٦٥ص  / ٤ج ) (٢٣٢٩ (للمؤمن العمر طول في جاء ما باب – أخرجه الترمذي في كتاب الزهد - 4
  ).٢٣٢٩(وصححه األلباني في صحيح الترمذي برقم ) ١٨٨ص / 

  ).٢١٤٧ص  / ٥ج ) (٥٣٤٩ (باب نهي تمني المريض الموت - أخرجه البخاري في كتاب المرضى - 5
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 وقـد  ]سورة البقرة) ١٢١[( }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه ُأولَِئك يْؤِمنُون ِبهِ {: تعالى
 وقـال  ]عـراف سورة األ) ١٥٩[( }وِمن قَوِم موسى ُأمةٌ يهدون ِبالْحقِّ وِبِه يعِدلُون       { :قال تعالى 

 } من َأهِل الِْكتَاِب ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آياِت اللِّه آنَاء اللَّيِل وهم يـسجدون             لَيسواْ سواء { :تعالى

بِلِه قُْل آِمنُواْ ِبِه َأو الَ تُْؤِمنُواْ ِإن الَِّذين ُأوتُواْ الِْعلْم ِمن قَ   { : وقال تعالى  ]سورة آل عمران  ) ١١٣[(
* ويقُولُون سبحان ربنَا ِإن كَان وعد ربنَـا لَمفْعـوالً       * ِإذَا يتْلَى علَيِهم يِخرون ِلَألذْقَاِن سجدا     

  ].سورة اإلسراء) ١٠٩-١٠٧[( }ويِخرون ِلَألذْقَاِن يبكُون ويِزيدهم خُشُوعا

رضي اهللا تعالى   -كما وجد في عبد اهللا بن سالم        ، قليالًوهذه الصفات توجد في اليهود ولكن       
وأما النـصارى فكثيـر     ،  وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس          -عنه

لَتَِجدن َأشَد النَّاِس عداوةً لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود       { :كما قال تعالى  ، منهم يهتدون وينقادون للحق   
  الَِّذينى  واراْ ِإنَّا نَصقَالُو نُواْ الَِّذينآم ةً لِّلَِّذيندوم مهبَأقْر نلَتَِجدكُواْ وسورة المائدة) ٨٢[( }َأشْر[ 

 اآليـة  }فََأثَابهم اللّه ِبما قَالُواْ جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها          { :إلى قوله تعالى  

سـورة آل   ) ١٩٩ [(اآلية} ُأولَِئك لَهم َأجرهم ِعند ربِهم    { :وهكذا قال هاهنا  ، ]ورة المائدة س) ٨٥[(
  ].عمران

 لمـا قـرأ سـورة    -رضي اهللا تعـالى عنـه     -وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب          
وا  بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبك]سورة مريم[} كهيعص{

  .)٦(معه حتى أخضبوا لحاهم

 إلى أصـحابه  -صلى اهللا عليه وسلم   -وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي          
 فخرج إلى الـصحراء فـصفهم وصـلى    ))إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه     ((: وقال
  .)٧(عليه

 يعني مسلمة   ]سورة آل عمران  ) ١٩٩[( }وِإن ِمن َأهِل الِْكتَابِ   { :وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد     
وِإن ِمـن  { :سألت الحسن البصري عن قول اهللا تعـالى    : وقال عباد بن منصور   ، أهل الكتاب 

هم أهل الكتاب الذين كـانوا      :  قال ]سورة آل عمران  ) ١٩٩[( اآلية   }َأهِل الِْكتَاِب لَمن يْؤِمن ِباللّهِ    
رفوا اإلسالم فأعطاهم اهللا تعالى أجر اثنـين        وع،  فاتبعوه -صلى اهللا عليه وسلم   -قبل محمد   

صلى -بالذي اتبعوا محمداً و -صلى اهللا عليه وسلم  -للذي كانوا عليه من اإليمان قبل محمد        
  .]رواهما ابن أبي حاتم[ -اهللا عليه وسلم

                                                
  إسناده حسن : شعيب األرنؤوطوقال ) ٢٠١ص  / ١ج ) (١٧٤٠(  أخرجه أحمد - 6
     ومسلم في كتاب الجنـائز   )١٤٠٧ص   / ٣ج  ) (٣٦٦٤( باب موت النجاشي     -كتاب فضائل الصحابة     أخرجه البخاري في     - 7

  ).٦٥٧ص / ٢ ج) (٩٥٣ (باب في التكبير على الجنازة -
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صلى -قال رسول اهللا   :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى        
ورجل من أهل الكتاب آمـن      ((:  فذكر منهم  ))ثالثة يؤتون أجرهم مرتين   ((: -اهللا عليه وسلم  
  .)٨())بنبيه وآمن بي

ال يكتمون مـا    :  أي ]سورة آل عمران  ) ١٩٩[( }الَ يشْتَرون ِبآياِت اللِّه ثَمنًا قَِليالً     { :وقوله تعالى 
 :ولهذا قال تعالى  ، ناً بل يبذلون ذلك مجا    ،كما فعله الطائفة المرذولة منهم    ، بأيديهم من العلم  

:  قال مجاهـد ]سورة آل عمـران ) ١٩٩[( }ُأولَِئك لَهم َأجرهم ِعند ربِهم ِإن اللّه سِريع الِْحسابِ   {

  ."]رواه ابن أبي حاتم وغيره[ يعني سريع اإلحصاء }سِريع الِْحساِب{

 -عز وجـل  - منهم فقد ذمه اهللا      هذه اآليات كلها في من آمن من أهل الكتاب وأما من لم يؤمن            

وال يجوز ألحد بحال مـن األحـوال أن يظـن أن اليهـود             ، وهذا كثير ، غاية الذم في القرآن   
 بمفازة من العذاب وأنهم ينجون عند       -صلى اهللا عليه وسلم   -والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد      

ال ((: -ليـه وسـلم   صلى اهللا ع  -كما قال النبي    ،  بل هم من حطب جهنم     -تبارك وتعالى -اهللا  
أرسلت به إال كان    يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي               

 ومن شك في كفر هؤالء اليهود والنصارى فهو كـافر مـثلهم يحـشر               )٩())من أصحاب النار  
فقد بلغ األمر ببعض أهل الهوى أو الجهـل ممـن   ، فال ينبغي أن يتردد في هذا أحد      ، محشرهم

ال نكفِّر هؤالء فهؤالء مؤمنون ال يجوز ألحد أن يحكم لهـم            : نتسب إلى اإلسالم أنهم يقولون    ي
  فكل من آمـن بـاهللا      ، فكلهم يجمعنا ويجمعهم اإليمان   ، بالنار أو أن يطعن فيهم أو ما أشبه ذلك        

عـز  -ويحتج ببعض اآليات المشتبهات التـي أثنـى اهللا       ،  فإن مصيره إلى الجنة    -عز وجل -
فيحتجون بمثـل   ، مع أن المقصود بها من آمن منهم      ، يها على طوائف من أهل الكتاب      ف -وجل
ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والنَّصارى والصاِبِئين من آمن ِباللَّـِه           { :-تبارك وتعالى -قوله  

        ِعند مهرَأج ماِلحاً فَلَهِمَل صعِم اآلِخِر ووالْيو      نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوو ِهمب٦٢[( }ر (

  .وسبق الكالم على آية البقرة،  وأمثال ذلك]سورة البقرة

أي :  قال]سورة آل عمران) ١٩٩[( }الَ يشْتَرون ِبآياِت اللِّه ثَمنًا قَِليالً{ :على كل حال فقوله تعالى    
لكن لمـاذا  ، وهذا على كل حال تفسير بالنتيجة فهم يكتمون ذلك، يكتمون ما بأيديهم من العلم    ال  

وهـو مـا    ، يكتمونه؟ إذا فسرنا على اللفظ فإنهم يكتمونه لما يستعيضون بذلك من الثمن القليل            
يأخذونه من الرشا أو ما ينالونه من هؤالء األتباع من الرئاسات ومن األموال، إلى غير ذلـك                 

                                                
ومسلم في  ) ١٠٩٦ص   / ٣ج  ) (٢٨٤٩ (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين       -والسير   أخرجه البخاري في كتاب الجهاد       - 8

ص  / ١ج ) (١٥٤ ( باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة-كتاب اإليمان 
١٣٤.(  

 محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملةباب وجوب اإليمان برسالة نبينا  - أخرجه مسلم في كتاب اإليمان - 9

  ).١٣٤ص  / ١ج ) (١٥٣(
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 كما هو معروف حينما كانت الكنيسة تهيمن على حياة الناس فقد كان عنـدهم             ،ما يقدمونه لهم  م
قطاعات التابعة للكنيسة، فيعمل بها      اإلنسان ويتبرع بيوم يعمل في اإل      ييأت، ما يعرف بالسخرة  
ـ    ! فتصور الماليين  -عز وجل -تقرباً إلى اهللا    والناس مجاناً تديناً      اً كل واحد منهم يـشتغل يوم

 ، فيكتمـون  ،وما يحـصلونه مـن الرشـا      ، أضف إلى ذلك ما يحصلونه من الرئاسات      ، مجاناً
 في أسباب الضالل وتعلق ذلك      -رحمه اهللا -فيكونون قد استعاضوا بثمن قليل كما قال المعلمي         

فيكون ذلك سبباً إلصراره علـى  ، ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة  : بالهوى، يقول 
 لـو  م على البقاء؛ ألنهمؤالء يكون لهم في الباطل شهرة ومعيشة ورئاسة تحمله     فمثل ه ، الباطل
  . من آحاد الناسون سيكونواأسلم

، يعني سـريع اإلحـصاء    :  قال ]سورة آل عمران  ) ١٩٩[( }ِإن اللّه سِريع الِْحسابِ   { :قوله تعالى 
أي ال يحتاج إلى عد     : قالوإال فإن معنى سريع الحساب يمكن أن ي       ، وهذا أيضاً باعتبار النتيجة   

 علمه محيط بكل شيء ال يخفى عليه خافية فهـو سـريع     -عز وجل -فاهللا  ، كما يحتاجه البشر  

فكثرتهم ال تحتاج إلـى عـد وإحـصاء       ، الحساب يحاسب خلقه جميعاً كما يحاسب واحداً منهم       
الذي ذكره  وهذا المعنى موافق للمعنى     ،  فاهللا سريع الحساب   ،بحيث يحتاج ذلك إلى وقت طويل     

  . عبر بالنتيجة-رحمه اهللا-لكن ابن كثير ، ابن كثير

 يعني الجـزاء  ]سورة آل عمران  ) ١٩٩[( }ِإن اللّه سِريع الِْحسابِ   {وتحتمل اآلية معنى آخر وهو      
 ال يظلم الناس شيئاً كما يحصل من المخلـوقين مـن            -عز وجل -فاهللا  ، واألخذ وما أشبه ذلك   

أي أنـه ال    ، والمعنى األول هو األقرب وهو المتبـادر      ، وق أداء الحق  المطل وما أشبه ذلك في    
يشغله محاسبة أحد عن محاسبة اآلخر أو نحو ذلك وبالتالي ال يحصل إبطاء بسبب كثرة الخلق                

  .ال يحتاج إلى عد وال إحصاءو

قال ، ]سورة آل عمران  ) ٢٠٠([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ      { :وقوله تعالى "
أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه اهللا لهـم وهـو            : -رحمه اهللا -الحسن البصري   

  ."اإلسالم

انتقال من األدنـى  ، وهذا مراتب ثالث هذه }اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ{: هنا ذكر ثالثة أشياء  
 فـي نفـسه     ن الصبر حالة الـصابر    إ:  يقول -رحمه اهللا -ومثل الحافظ ابن القيم     ، إلى األعلى 

غالبـاً أن    ة واألصل في المفاعل   ةألنها مفاعل ؛  والمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر      
 لما  -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  و ،والمرابطة أصلها اللزوم والثبات   ، تكون بين طرفين فأكثر   

هـو    إذن الرباط فأصل)١٠())ط فذلكم الرباط فذلكم الربا ((: ذكر انتظار الصالة إلى الصالة قال     
 ى أخـص وهـو  وتطلق على معن، فاللزوم والثبات على الطاعة أوسع معانيها     ، اللزوم والثبات 

                                                
 ).٢١٩ص  / ١ج ) (٢٥١(باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره  -أخرجه مسلم في كتاب الطهارة  - 10
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اف التـي يتخـوف العـدو مـن     والمقصود بالثغور هي األطر، مالزمة الثغور في نحر العدو    
ـ – كقوله   وهي التي ورد فيها األحاديث في فضل الرباط       ، ناحيتها : -ه الـصالة والـسالم    علي

 األدلة الواردة فـي     ذلك من  وما أشبه    )١١())يل اهللا خير من الدنيا وما عليها      رباط يوم في سب   ((
الـصبر  -  ومالك هذه األمور جميعاًل صور الصبر وحاالته،م والرباط هو أك ،الحث على هذا  

سورة ) ٢٠٠([ } اللّه واتَّقُواْ{ : ولهذا قال بعده   -عز وجل - تقوى اهللا    و ه -والمصابرة والمرابطة 

؛ ألن اإلنسان قد يصبر وال يتقي وقد يصابر وال يتقي وقد يرابط وال يتقي فيكـون                 ]آل عمران 
حقيقة هـذه التقـوى يمكـن أن    و ، وقد يذهب أجره-عز وجل- عند اهللا    ذلك نقصاً في مرتبته   

 لئال  ؛ب وحراسته هي لزوم ثغر القل   : -رحمه اهللا – قال عنها ابن القيم       التي هي المرابطة : يقال
 فهذه الثغور يـدخل     ، واللسان والبطن واليد والرجل    واألذن ولزوم ثغر العين     ،يدخل منه العدو  

وال يخلـى    فالمرابطة لزوم هذه الثغـور    ،   العدو فيجوس خالل الديار ويفسد ما قدر عليه        امنه
  .)١٢( فيدخل منها والثغر خالياً-الشيطانأي – مكانها فيصادف العدو

 أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه اهللا لهم وهو: -رحمه اهللا - البصري   قال الحسن "

  ويصابروا  ،حتى يموتوا مسلمين  ، عوه لسراء وال لضراء وال لشدة وال لرخاء       اإلسالم فال يد 
  ."وكذا قال غير واحد من علماء السلف، األعداء الذين يكتمون دينهم

تبـارك  -ابروا أعداء اهللا    ويص، ا عن معصيته  يصبروو -عز وجل -يصبروا على أمر اهللا     أي  
، الذي قال به كثير من المفسرين وهو اختيار ابن جرير في تفسير هذه اآلية             هو  هذا  و -وتعالى

  .  أيضاً موافق  لهذا-رحمه اهللا-ما ذكرته عن الحافظ ابن القيم و

  ."الة بعد الصالةانتظار الص: وقيل، وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات"

انتظار الـصالة   تفسيرها ب و، المداومة على الطاعة هذا تفسير لها بأعم معانيها       تفسير المرابطة ب  
وتكـون المرابطـة   ، وإال فالمعنى أوسع من ذلـك ، يكون من قبيل التفسير بالمثال    ، إلى الصالة 

وم الثغـور فـي نحـر    أوالً هو لزوأولى ما يدخل فيها وهو المعنى الذي يتبادر      ، زوم العبادة بل
  .العدو

 -رضي اهللا تعالى عنهما-انتظار الصالة بعد الصالة قاله ابن عباس وسهل بن حنيف       : وقيل"

  .ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم

رضـي اهللا  -وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريـرة          
أال أخبركم بما يمحو اهللا به الخطايـا        ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النبي    -تعالى عنه 

                                                
 .)١٠٥٩ص  / ٣ج ) (٢٧٣٥( باب فضل رباط يوم في سبيل اهللا -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 11

 ).٦٦ص ( القيم  البن كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي- 12
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 وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصالة       هإسباغ الوضوء على المكار   : ويرفع به الدرجات  
  .")١٣())بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط

 اهللا المجاهد من جاهد نفسه فـي طاعـة  ((: -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا الحديث مثل قول النبي      
 والهجـرة   ، يدخل فيهـا   نىفهذا تفسير للمجاهدة بمع    )١٤())ايا والذنوب والمهاجر من هجر الخط   

ولكـن  ، ترك الذنوب والمعاصـي    ب -عز وجل -هجرة القلب إلى اهللا     ، بمعنى   يدخل فيها نى  بمع
 هـو االنتقـال مـن       -وهو أكمل صورها وحاالتهـا    - إطالق الهجرة    دالمعنى الذي يتبادر عن   

  .حيث يأمن اإلنسان على دينه،  أو في سبيل اهللا-عز وجل-لعشائر إلى اهللا األوطان وا

مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور اإلسالم وصيانتها         ، المراد بالمرابطة هاهنا  : وقيل"
  ."عن دخول األعداء إلى حوزة بالد المسلمين

 أو انتظار -عز وجل- نه مالزمة طاعة اهللاإ: الذين قالواهو المتبادر، لكن : هذا كما قلت
اصِبرواْ وصاِبرواْ { - باعتبار أن هذه اآليةهم هذايمكن أن يوجه قول، الصالة إلى الصالة

صلى اهللا -في عهد النبي  لم يكن هناك رباط  حينما نزلت-]سورة آل عمران) ٢٠٠([ }وراِبطُواْ
الرباط مالزمة  بأن ولفمثل هذا هو الذي حمل هؤالء على الق،  إلى أن قبض-عليه وسلم
إن لم يقصدوا بذلك التفسير وهذا ،  أو انتظار الصالة إلى الصالة-عز وجل-طاعة اهللا 

  بعضهم ،  أن بعضهم على األقل قصد هذا المعنى-واهللا أعلم-وفي أقل التقديرات ، بالمثال

بعضهم قصد هذا لكن ،  المعاني أو أن يذكر شيئاً مما يدخل فيه لينبه عليهأراد أن يذكر أعم
وهذا ال ، -صلى اهللا عليه وسلم-أنه لم يوجد رباط على عهد النبي ، وهو المعنى لهذا السبب

عها لتكون ديناً للناس في كل زمان  شر-عز وجل-إشكال فيه؛ ألن هذه الشريعة عامة واهللا 
 في هذا األحاديث الواردةف ولذلك ؛-صلى اهللا عليه وسلم-فكان الرباط بعد النبي ، ومكان
مع أنه لم يكن موجوداً على مالزمة الثغور  تحمل )١٥())..رباط يوم في سبيل اهللا(( :كحديث

 كأن يكون صد بذلك حاالت عارضة يسيرة إال إن قُ-صلى اهللا عليه وسلم-في زمان النبي 
فيرسل بعض من يرصد العدو أو يقف ،  في ناحية أو نحو ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

لكن الرباط ، مرابطة جزئية وقتية أو نحو ذلك فيكون مرابطاً بهذا االعتبارته في ناحي
 من أماكن كثيرةيأتون إليه بحيث  على مكان المرابطة تناوب الناسكون بي المعروف

  .-صلى اهللا عليه وسلم- في عهد النبي اًموجودلم يكن هذا و، يالزمونه السنواتو

                                                
 ).٢١٩ص  / ١ج ) (٢٥١(باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره  -أخرجه مسلم في كتاب الطهارة  - 13

 ).٥٤٩(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٢١ص  / ٦ج ) (٢٤٠٠٤(أخرجه أحمد  - 14

 ).١٠٥٩ص  / ٣ج ) (٢٧٣٥( باب فضل رباط يوم في سبيل اهللا -في كتاب الجهاد والسير أخرجه البخاري  - 15
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 فروى البخاري في صحيحه   ، ك وذكر كثرة الثواب فيه    وقد وردت األخبار في الترغيب في ذل      "

 -صلى اهللا عليه وسـلم - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-عن سهل بن سعد الساعدي   

  .)١٦())رباط يوم في سبيل اهللا خير من الدنيا وما عليها((: قال

ـ   - عن رسول اهللا     -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى مسلم عن سلمان الفارسي       ه صلى اهللا علي
وإن مات جرى عليه عملـه      ، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه        ((: أنه قال  -وسلم

  .)١٧())انوأجري عليه رزقه وأمن الفتَّ، الذي كان يعمله

صلى -سمعت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه  -روى اإلمام أحمد عن فضالة بن عبيد        
نـه  إال الذي مات مرابطاً في سـبيل اهللا فإ ه لكل ميت يختم على عم((:  يقول-اهللا عليه وسلم 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وقـال        )١٨())ويأمن فتنة القبر  ينمو له عمله إلى يوم القيامة       
  .وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاً، هذا حديث حسن صحيح: الترمذي

 اهللا  صلى-سمعت رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنهما   -وروى الترمذي عن ابن عباس      
ت من خشية اهللا وعين باتت تحرس في ك عين ب،عينان ال تمسهما النار (( : يقول -عليه وسلم 
  .)١٩())سبيل اهللا

  قــال رســول اهللا :   قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 

رضي  إن أعطي    ،س عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة      تِع((: -صلى اهللا عليه وسلم   -
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل ، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش،  سخط وإن لم يعطَ  

وإن كان في الـساقة     ، إن كان في الحراسة كان في الحراسة      ، قدماه مغبرة   ،اهللا أشعث رأسه  
  .)٢٠())ع وإن شفع لم يشفَّ، إن استأذن لم يؤذن له،كان في الساقة

رضـي اهللا   - إلى عمر بن الخطـاب       كتب أبو عبيدة  : قالوروى ابن جرير عن زيد بن أسلم        
 فإنـه   ، أما بعد  : فكتب إليه عمر   ، يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم        -تعالى عنهما 

، وإنه لن يغلب عـسر يـسرين      ، مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل اهللا بعدها فرجاً          
ِذين آمنُواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتَّقُـواْ اللّـه   يا َأيها الَّ{ :إن اهللا تعالى يقول في كتابه و

ونتُفِْلح لَّكُمسورة آل عمران) ٢٠٠([ }لَع[.  

                                                
 ).١٠٥٩ص  / ٣ج ) (٢٧٣٥( باب فضل رباط يوم في سبيل اهللا -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 16

 )١٥٢٠ص  / ٣ج ) (١٩١٣( باب فضل الرباط في سبيل اهللا عز وجل -كتاب اإلمارة أخرجه مسلم في  - 17

كتاب فضائل الجهاد عن والترمذي في ) ٣١٧ص  / ٢ج ) (٢٥٠٢ ( فضل الرباطفيباب  -أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد  - 18
 / ٦ج ) (٢٣٩٩٦(وأحمد ) ١٦٥ص  / ٤ج ) (١٦٢١ (باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً - رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ). ١٢١٨( والترهيب برقم وصححه األلباني في صحيح الترغيب) ٢٠ص 

وصححه ) ١٧٥ص  / ٤ج ) (١٦٣٩ (ما جاء في فضل الحرس في سبيل اهللا باب –أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد  - 19
 )٣٨٢٩(األلباني في مشكاة المصابيح برقم 

 ).١٠٥٧ص /  ٣ج ) (٢٧٣٠ ( الحراسة في الغزو في سبيل اهللا باب–أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 20
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بن عساكر في ترجمة عبد اهللا بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن              اوقد روى الحافظ    
 ،ات بطرسوس وودعتـه للخـروج      عبد اهللا بن المبارك هذه األبي      أملى علي : أبي سكينة قال  

 سنة سبع وسبعين    :وفي رواية ، وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة         

  :ومائة

  يا عابد الحـرمين لـو أبـصرتنا       

  من كان يخـضب خـده بدموعـه       

  أو كان يتعـب خيلـه فـي باطـل         

  ريح العبير لكـم ونحـن عبيرنـا       
  

  لعلمت أنـك فـي العبـادة تلعـب          

  تخـــضبفنحورنـــا بـــدمائنا ت

ــا يــوم الــصبيحة تتعــب   فخيولن

رهالـسنابك والغبـار األطيـب      ج   

  

  .هي أطراف حوافر الخيلوالسنابك ، الرهج يعني الغبار

  ريح العبير لكـم ونحـن عبيرنـا       

ــا  ــال نبين ــن مق ــا م ــد أتان   ولق

  ال يستوي وغبـار خيـل اهللا فـي        

ــا   ــق بينن ــاب اهللا ينط ــذا كت   ه

  

  رهالـسنابك والغبـار األطيـب      ج   

   صــادق ال يكــذبقــول صــحيح

  أنف امـرئ ودخـان نـار تلهـب        

ــشهيد بميــت ال ي ــيس ال ــذبل   ك

  

صدق : وقال،  فلما قرأه ذرفت عيناه  ،فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام       : قال
فاكتب هـذا  : قال، نعم: قلت:  قال؟أنت ممن يكتب الحديث   : ثم قال ، أبو عبد الرحمن ونصحني   

  .عبد الرحمن إليناالحديث كراء حملك كتاب أبي 

 حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبـي هريـرة            :  الفضيل بن عياض   وأملى علي   

يا رسول اهللا علمني عمالً أنال به ثواب المجاهدين في :  أن رجالً قال  -رضي اهللا تعالى عنه   -
 ، رسـول اهللا يا:  فقال)) وتصوم فال تفطر؟،هل تستطيع أن تصلي فال تفتر   ((: فقال، سبيل اهللا 

 ،الذي نفسي بيده  فو((: -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم قال النبي    ، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك     
 ما بلغت المجاهدين في سبيل اهللا، ت ذلكقْلو طو ـ أو ستن فـي   ما علمت أن فرس المجاهد لي

  .")٢١())طوله فيكتب له بذلك الحسنات

،  مثالً وفيه حبل طويل فينطلق هـذا الفـرس   يعني الفرس يربط بوتد ))ستن في طوله  ي((: قوله
  !ريما يكون نائماًانطالقه كل ذلك يكتب للمجاهد وهو أو فمشيه هذا 

                                                
 / ٢ج ) (٨٥٢١(وأحمد ) ١٠٢٦ص  / ٣ج ) (٢٦٣٣( باب فضل الجهاد والسير –أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 21

 ).٣٤٤ص 
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 في جميع أموركم وأحوالكم كما قال       : أي ]سورة آل عمران  ) ٢٠٠([ }واتَّقُواْ اللّه { :وقوله تعالى "
اتق اهللا  ((: ه إلى اليمن   حين بعث  -رضي اهللا تعالى عنه   - لمعاذ   -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

)٢٢())وخالق الناس بخلق حسن، بع السيئة الحسنة تمحها وأتْ،حيثما كنت
.  

}ونتُفِْلح لَّكُمفي الدنيا واآلخرة: أي]سورة آل عمران) ٢٠٠([ }لَع .  

واتَّقُواْ { :-عز وجل-وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي أنه كان يقول في قول اهللا 
 لَع اللّه ونتُفِْلح واتقوا اهللا فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غداً إذا      ]سورة آل عمران  ) ٢٠٠([ }لَّكُم

  .لقيتموني

  ."آمين،  نسأله الموت على الكتاب والسنة،ةوهللا الحمد والمنَّ، انتهى تفسير سورة آل عمران

                                                
ج ) (٢١٣٩٢(وأحمد ) ٣٥٥ص  / ٤ج ) (١٩٨٧ (ما جاء في معاشرة الناس باب –أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة  - 22
 ).٩٧(في صحيح الجامع برقم وحسنه األلباني ) ١٥٣ص  / ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


